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Şarkta 
Başı 

Azdı Bir Çete 
İmha Edildi 

Zazo Husso ismindeki Bu Şerir Birçok 
Kanına Girmiştir 

29 Tefrinie.el, hem Clmbu
rlyet Bayramı, hem de beynelmilel 

tasarruf mabadlle bıablıra ,... 
:tınlu paralar nı HDUİDde z 
milyona, 922 de 3 milyona, 9U tuarruf aünOdUr. Bu mllnasebetle 
to 4, 924 le 6, 9'l5 t• 8, 926 ela 
ı O milyona, 9'l1 ae 17 ye çalf. 

DUn ı...,.llulepor gençlerlnl latlkbal edenler 

l'ürkiyeŞampiyonunaHa- '"°Eiizizde 
............. 

1 T h Y ld Bir Cinaget aret i eza ürat apı ı Elhiz (Hulul) - eıırac1a 
çaqa ortuuacla bir c:ina1et obaUft 

1 ta b 1 Ş f Ka d G 1 kaildi Ahmet imaiade bir adam s n u a ere zan ıran enç er ıtedenberi k••ıah balandutu 

O 1 Ü • d T d Mayaclınlı Haaan tarafından çarp muz ar zenn e aşın 1 orta11acla tabanca ile ald&rlll-
Geçen cuma lzmirde lsmir 

ttapiyoau Albnordu takama ile 
~-Pbit son mli•abakada Tllrki1e 
•11tbol biriacilijini kazanan ve bu 
llaiiıteıaa terefi lstanbula da ka
landıran lstanbulaporun kıymetli 
~ençleri dün ıehrimize dindDler. 

lirkiye futbol pmpiyoaluiu 
~btiyarlıiını hem 11.endilerine, 
L.~111 de lstanbullulara kazanslıran 
UQ kıymetli ıesıçler d8n qleclen 
~ra, kendilerini lzmirden a•tinn 
~dnan vapurundan Galata nlab
"'••a çıkbklar, binlerce lıtanbullu 
~rafandan hararetle kartılaadalar. 
. ~palan bu iıtikbal tezahllrabna 
•kı binden fazla sporcu iftirak 
•t . . 

ıaıttır. Bir kıtı~ apnr-cular da 
~ot6rlere binerek aporculan ıe· 
~rea vapuru liman haricinde 
•rf.ılaauıılardır. 

\f· •tikbal heyetiain baımda 
.j~et Ye Beledi7e namıu B. 
:--r• Tabrirat lılldlrt Hal6lc 

Muherrlrlmlze f•J•nı dikkat ............................. ,. 
Nihat, Fvka Reili Cevdet Kerim, 

( o.n.. H hMl ) 

mlftlr. 
Ahmet k\lflUllu yer yemeı 

bemea clllpl •• ifade Yereme
miftir. H.- dnateti mBtealap 
kaçmak i8temit. fakat Etfaiye 
memuru M ..... t Ali Efeadi ta
rafmdaa 1aka1•1arak pollH t ... 
Um edlhaiftir. ----

Kazım Paşa 
An karada . 

Btl,ak Millet Mediai Reili 
Kllım Paf8 din alqam pbri
mİldea Aakar•J• hareket etmiş

tir. Millet MedİIİ ıeleceldıafta u1ı 
aiball ljleden sonra kıt deneıinin · 
ilk celaesial aktedecektir. 

DarUlfOnın Emini 
Bir mlddetteaberl bata olu 

Dartllftbnm Emini prof..ar M• 
..... Rafit 8. ta•ame ı,u ... 

tı•a.WU. .ıa·mmiyrJ ...ı.e btym"'f>; 
Mlclrlada bamlaMa p~ •kbt 
bir latatiatik Ttlrldfecle ıon Hneler 
içlade tuarnıf cereyaalaiau 
karta ıllterilen alakaya bariz bir 
tekilde ıa.termektedir. Bu cet
Yele nazaran, TDrldyede I~ 
HDellnde bllttln bankalara taıar-

ruf mabadile verilen paralann 
yeklnu bir milyon liradır. 

Fakat bu rakam aeneler 
geçtikçe &iyadel9flllİftİr. Nitekim 

lı.fr• 
• 

KULiSi 

......... 
Tuamd miktara bilha11a bu 

.. aeden ..... a bDyllk farklarla 
ylkHlmif m8 de 22 mUyona. 
9'l9 da 27 iailyona, 930 da 32 
milyona, a.ll de 38 milyona çık-
mıfhr. Seneden aeneye mntema
cllyen artan tuamaf paralannm 
iktı1ad1 buhrana rağmen bu se
nede 40 • 50 milyona çakmua 
muhtemeldir. 

( Denmı 11 incl HJ•fda , 

Hiç 
Bir 

Sigorta 
Şirketinin 

Sigorta 
Etmediği 

Bir Karı Koca 
Bu Kanadalı kankoca, bize hayabnı verdi. Yakında 

her sahr bir heyecan ve merak dolu olan bu 
tefrikayı gazetemizde okuyacaksınız. 

-------------------



:-'· a SON POSTA 

İI_a_l_k_ı_n __ S __ e_s_i.-...1 

Istanbul Kütüpha
nelerinin Tevhidi 

l 1 . Günün Tarihi 

J ta rıhul kiıhıpha.ncl orinin birleşt i· 
rilın o ı 'o asri bir binaya nakil cdil
mo i otr:ıf n<'a bir cereyan ,·ardır. Bu 
hususta h:ılkıınız diyor ki: 

Necati Hı y (Kumkapı ~aracishak 
mahıdlesi 9) 

- fatanbul kütüpbaneleıinin bir· 
lettirilmdİ ve kitapların aari bir 
binaya nakledilmesi bakkmdaki ha· 
beri büyük bir nıemnuoiyetle kar
şıladım. Türkler evvdi Arap, ıon• 
ra da Bizans topraklarına hlkim 
oldukları için o vakit dünyanın en 
mamur ve en :ıcnıil\ iklimlerini 
hükümleri altına aldılar. Bizanıın Te 

küçük Aıyanın, Arap ce7.ircsinin 
bütün e~crleri gibi kitapları da 
Türkler:n dine düıtü. lstanbul kü· 
tüp ha nelerı nadir ve kıymetli kitap· 
lan it'bar le dünyanın en zengin 
bir kö~csidir. Bu kitaplar arasında 
dilimize ve tar h imize ait birçok 
kıymeti eserler vardır. Bunların 

ani ve ilmi bir tekilde taımifi çok 
mühimdir. 

• 'I ı ı. 'a R mzi BC'ı ( • urııosuı iyo 
ll 1', •ll rtıı ı m ı ) 

- İ&tanbulda 15 ten fazla kütüp
hane var. Bunlardan birkaç t anesi 
istisna edilirse diğerleri yangın yer-
lerinde, kö~ede bucakta kalmış tır· 
Okuyucuları bile yoktur. Kıymetli 

k i toplar do to:ı.'u raflarda uyukluyor. 
Bunların arasında emsalJiz eserler 
pek çoktur. Bunlar ilmi bir aurette 
teapit ve tasnif edilmediği için değ"•· 
tirilmeleri de çok muhtemeldir. Be
reket versin ki memurları ço < na
muslu adamlardır. Bun!arm bir sakaf 
altına toplanması, muktedir ellere 
verilmui çok lüı.umlu bir işt'r. Ma
arif Vekilctinl bu yeni tcşebbüıün
den dolayı tebrik ederim. 

ir 
Ah met Hey ('Fetih :Kız.t:ııı ) 
- Hergün Divanyolundan geçe· 

rlm. Ondaki Amerikan kiltilpbaneai 
okuyucularla dolup boıalıyor. fakat 
bium k.CJıade bucakta kalan kfitüp
hanelerimi:ı. okuyucu bulamıyorlau. 
Çilnkü kalabalık ye tılek yerlerden 
uzaklarda bu!unuyorlar. Meıeli 
Eyilpte .e Çartambadaki kCltüphltf.
neye gidipte kitap okumak bugünkü 
ferait altında çok müşküldür. Bu 
kitaplar yazıldığı gibi Dilyunu Umu• 
miye veyahut daha ba.tka münasip 
•e merkezi bir binaya nakledilse 
bunlara 1eni eaerlerde illve olunı" 
eminlmki çok isabet edılmiı olur. 

.. ı~e~.am.m ..... awzım:~.ama31mu~;Bıel!IJUJP'!llll~ ... ~,,!Blll!ll .. •wM'.!ll..::allllll'll!li:iE .... •:umsı .. a11!lm! .... ım1 .......................... ~ 
Sokak Ortasında Cinayet 

Genç Bir Rum Delikanlısı, Eski 
Sevgilisini Bıçakla Vurdu 

Diln Beyoğlunda Yenişehirde kanlı bir cinayet 
işlenmiş, genç bir adam bir hiddet buhram esna
sında dostunu vurmuştur, 

ayr1ln11şlardır. Fakat Y orgi bu ayrılığa rağmen 
sevgilisini unulmamıt ve onunla tekrar barifmıı, 
eskisi gibi beraber yaşamak istemiştir. Oraniya ise 
Y orginin bu teklifini reddetmiş, başka bir erkekle 
evleneceğini söylemiştir. Bunun üzerine Y orgi fena 

Yapbğımız tahkıkat neticesinde bu kanlı hadise 
hakkında şu tafsilata aldık : Y enişehirde otu• an 
Yorgi isminde birisi, bundan bir müddet evvel 

Oraniya isminde güzel bir kadınla tanışmış, ara
daki münasebet ilerlemiş ve biribirlerini sevmişler· 
dir. Bu sevgi üzerine de genç erkekle güzel kadın 

halde hiddetlenmiş, dün Oraniyanın yolunu bekle
miş, güzel kadın yoldan geçerken Y orgi bıçağım 

çekmiş ve kadmcağıza saplamıştır. Oraniya hiç 
beklemediği bu taarruzdan sonrı. bağırarak kanlar 

beraberce yaşamıya başlamışlardır. Fakut geçenler
de ikisi aras·na hernedense bir soğukluk girmiş, 
arada bir de kavga olmuş ve bu kavgadan sonra 

içinde yere yuvarlanmış, Y orgi de kaçmıya baıla
m ştır. Fakat biraz sonra yetişen polis memurları 
Y c rgiyi saklandığı yerde yakalıyarak karakola 
götürmüşlerdir. 

Beş Maznun 
lhtısas ~ıJahke~esinde 
Muhakeme Edildiler 
Dün Adliye 1htısas Mahkeme

sinde Cemal isminde birisinin 
rakı kaçakcılığmdan muhakeme
sine devam edilmiştir. Neticede 
Cemal bir sene hapse mahküm 
olmuş ve derhal lt:vkif edilmiştir. 
Ayrıca Cemal, Ceyyip, Farisi ve 
Ati isminde dört kahveci de is
kambil kaçakçılığı yaptıkları için 
mahkemeye verilmişlerdir. 

Buolarm mahkemesi şahit ça
ğırılmak üzere başka güne bır.a
kılınışbr. 

Ktır.ek;;:ffır sız tart 
Hasan ve Mehmet isminde iki 

açıkgaz evvelki akşam Kereste
cilerde sandalcı çakır Ahmedin 
küreklerini çalarak kaçarlarken 
ya kalan mışlardır. 

- ---· 
Stadyor;ı 
Bu sene De 
Yapılamıyor!. 

Belediye Y enibahçede bir 
stadyom yapmıya karar vermiş 
ve 93~ bütçesine de ( 40 ) bin 
liralık tahıisat koymuştu. Şehir 
meclisinin verdiği mezuniyet 
üzerine bu paradan (J) bin lirası 
Fenerbahçe klübünc verilmiştir. 

Hususi komisyon şimdiye ka
dar saha yerine tesadüf eden 
binalardan dörtte üçliuü istimllk 
etmiştir. MOtebaki ( 37 ) bin lira 
ise bu istimlik bedellerinin ancak 
üçte ikisine kifayet edebileceğin
den stadyom için ayrılan para 
ıimdiden bitmiş demektir. Şu 
halde bu sene stadyomuo in .. aına 
imkan yoktur. Belediye ( 933 ) 
bütçesine koyacağı yeni tahsisat 
ile işe ancak gelecek ıene 
başlı ya bilecektir. 

~----

ihracat 

Kolera 
Belediye Baytarları Ta
vukları Tedavi Ediyor 

Son zamanlarda şehrimiz ve 
civarındaki tavuklarda kolera 
hastalığı çıktığım haber alan 
Belediye Baytar MUdlirlQğtl derhal 
faaliyete geçmiştir. 

Müdürlük Pendik atı mftesae
sesinden serom aldırmış, belediye 
baytarları vasıtasiJe hasta tawk-
ların tedavisine başlanmııbr. 
Fak at bu haatabk yllzOnden 
mlihim miktarda tavvuk telef 
olmuttur. bu hastalık, ba)'ftn 
sağlığı kanunu mucibince bftkt
mete haber verilmek llDmdır. 
Bu mecburiyete riayet etmiyenler 
ceza g6receklerclir. 

Bir Ev Yandı 
Üıküdarda Hakimiyeti Milliye 

caddesinde· Hacı kaptamn eYin
dt.n yangın çıkmı§, ev kAmileo 
yandığı halde s6ndürülmllft6r. 

Mallarımızın Gönderildiği 
Cümhuriget Yerler Tespit Edilecek Afyon Satışı 

Merkezi A vrupaya giden Türk 

Fındık 

Bayramı .. Macaristan Kırk Vagon mallarının ekserisi Tiryeıte yolu lstanbul Piyasasında Hara-
Fındık Alacak ile gönderilmektedir. Fakat be- retli Muameleler Başladı 

29 teşrinievvel Cümhuriyet yannamelerde mahreç memleket 
bayramına ait proğram dün ikmal Son günlerde başlıca istihsal ~ öıterilmediği için bütün bu Afyon üzerine hararetli Abf-
edilerek alikadarlara bildirilm;ştir. ''e ihraç maddemiz olan fındık malların ltalyaya ithal edildiği lar başlamıştır. Dün borsada kırk 

Bayram guou aaat 9,5 tan Uzerine bararetliuameleler olma- zannedilmektedir. İhracat Ofisinin bir sandık Afyon on lira yetmiş 
onu k ı rk beş geçeye kadar vila- maktadır. Budapeşteden resmi aldığı tedbirler üzerine bundan beş kuruş üzerinden sablmıtbr. 
yet merkezinde husust proğrarn böyle beyannamelerde ihracat F d k 1 k ·b al 
mucibince tebrikler kabul edile- Türk müeeseJerioden bazılarına maddelerimizin hakiki mahreçleri iatlar 8 yll ıe mc 1 tim i 
cektir. Sc1at on birde Vali Mu- · müracaat edilmiş ve kırk vagon de gösterilecektir. Bu malların olduğu söylenmektedir. Geçen 
hiddin Bey tebrike gelen zevatla B ı hakı'k"ı kıvmetlerini takdir için de ıene Afyon on buçuk lira Uıerin-fındık istenmiştir. u satış ar üze- '.J 

beraber Beyazıtta hazırlanan Ofis gümrükte tacirlerden ve den muamele görmekte idi. rine fmdık fiatlerinin yükseJe-
tribUne giderek orada geçit res- Ticart>t Odası ile diğer bazı mil- Bu seneki fiat geçen senekine 

· d h b 1 ktı G "t cegw i söylenmektedir. I k.e. d Ü kk 

-
Gökalpi Ziya 

01üm 
,, 

Y ıldönüın11 
Bugün, biıyük mefkureci 

Gökalpin ölilmflnlln dokuzuncu 

daaGmGdilr. Ziya Gökalp, hayatı• 

yalnı:ı dolırun Ye mütefekkir 

içtimaiyat alimi olarak kalmaıoıt 
içtimai hareketlere de çok yakıncl-' 
karıım•f, fikir •ahaaında olduğu ıl~ 
inlulip çalıımuı üz.erinde de birÇ~ 
eaerler vücude getirmiıtir. so,P 
TGrk alimi, Türkçülilk cereyanlarıoıl' 
daima ön safta bulunmuş, içtimaiyat* 

ve liaanda Tilrkçillük fikirlerini b" 
nimıemiş ve bu fikir üzerinde şuurl• 
bir \•arJıkla ölünceye kadar çallf' 
mıtbr. Ziya Gökalp bir darülf ünllf 
müderrisi safatile do memlekete yat 
lerce genç yetiştirmiştir. Dokuz ••' 
evvel kaybettiğimiz bu idenlist Tür~ 
çiiyü bu Jıatırlarla taziz ediyo uı.• 

Tapu Memurları 
Muhterem gazeteniz.in 24-I0-93S 

tarihli nushuının ikinci SB} faııolf 

dclrdOncü ıDtununda ( Tapuda baSS 

memurların •aziFelerine nihayıt 
Yerildi ) serlevhalı fıkranı:ı. muhtafl 

taıhih görülmüştür. 

Bu memurlar taıfiyeye tabi tutul' 
mayıp Vekilet emrine alınmışlaıdat• 

Tasfiyeye tlbi tutu lan bir menıul 
müebbeden hükumet memuriyeti .. 

~reme:ı.. Vekllet emrine alınmall 
tekrar aynı vazifeaine avdet etnı,. 

aine ve yahut diter bir \•a:ı.if•Jf 
tayının• mani detildir. Ve memurl• 

yetteki kıd~mine 16re maa11nı abf. 
Bu auretle tavaih •• taıbihini rf,. 
ederim efendim. 

Kadutro Mektebi Hukuk Şu.,.,I 
mezunlarından ve Be1otlu Tap• 

Memurlanndan: Baki 

VAsıf Bey Geldi 
Roma Sefiri V Asıf B. evvelki 

gtln ltalyadan ıehrimize gelmittİt• 

Muammer Bey Ankarada 
it Bankası Umum Müdarl 

Muammer Bey dün yeni vaıifesiıl' 
bqlamak l\ıere Ankaraya git
miftir. 

Dil Seferberliği 
Maarif Vekili Reşit Galip Be1 

dil meselesi hakkında beyanatl' 

bulunarak yakında Tnrk dilioİll 
özleştirilmesi hususunda umu.ol 
mahiyette harekete geçileceğinJ. 
biltOn muallimlerin ve mUnevveı
lerin dil seferberliğinde vazif• 
alacaklarını söylemiştir. mm e azır u unaca r. eçı essese er er ·amn an m re ep nazaran biraz fazlad•r. 

resmi esnasında toplar patlıya· bir komisyon teşkilini dil~önmek- Brezilya _ Türkiye 
cak ve limandaki bütün vapurlar Otomobil Faciası tedir. Bu hususta teşebbüsler ya- Suiistimal Tahkikatı 
dükük çalarak merasime iştirak pılmıştır. Brezilya elçiıi M. Dö Pimentel 
d ki d" Cü b · t b iki sene evvel Babıali cadde· d h · • ı · · e ece er ır. m urıye ayra- Adliye Tayinleri . Kadıköy otobüs şirketinde Avrupa an ıe rımıze ge mışht• 
mına bu sene esnaf teıekkillleri sinde bir otomobil faciasına sebep • suiistimal yapıldığını haber alan Sefir cenapları, Türkiyeye kahv• 
daha geniş bir surette ittirak olan Emin Vafi Beyin mubake- Dün Adliyede meıııurın inli· ithali meseleıinin iki memlek•t 
edecekleri için Darülfünun salo- hap encümeni tolpanarak münhal belediye tahkikata bql&mlfbr. 
nunda kendilerine daha müsait mesine bugün Ağır Ceza mahke- mübaşirlik ve kitiplikler için Suiistimalin biletler üzeriade aruında doıtane bir şekil~ 
yer ayrılmııtu. mesinde devam edilecektir. yenilerini tayin etmişlerdir. yapaldığı iddia edilmektedir. halledileceğini s8ylemiıtir. 

-=~:=::=========================~;;;;;;=:;;::;;:~:;:;;;~~:=:;=::;~~::.:.: ~~;;;,:_.==================================-============-~ 

J Son Postanın Resimli Hikaye si: Pazar Ola Hasan Beg Di.qor Ki: 

1 - Haaan Bey •• Pazar rUnkl 1 
.. çta. •• 

2 - Okadar kotluk. .. l 
3 - Okadar ter diktik kL •• l 

4 - Canımız çaktı, fakat yi
ne de ıol atamadık. 

5 : Haaaa Bey - Delikanlım b~~ 
da tafllacak bir ıeJ yok. .. Zaten bplll
.. mbenin ı•lifi çartaıabad•• • 
.UrL. 
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Diişiinc€lerin1izdeki 
·4narşi 
Nereden geliyor? 
...... 

* 
B ~eçen gün Y akup Kadri 
eyın dUşUnce ve ruhlarımızdaki 

anarşiye nit bir yazısı çıktı. 
b· Kuvvetli muharrir bu görüşünü 

•rçok vak'alarla tevsik ediyor 
t~ . düşüncelerimizdeki anarşiyi 
esbıt ediyordu. 

F .Ayni ruh ve fikir anarşisini 
alıh Rıfkı Bey, ( Roman ) ismile 

k~Şrettiği tefrikasında daha haki-
~: daha elle tutulur, daha gözle 

gorUlür bir şekilde tesbit etmek· 
tedir. 

E Eski Adliye Vekili Mahmut 
sat Bey iz.mir gazetelerinde 

neşrettiği makalelerde liberalizme 

ı: ~i?we.rallere hücum ediyor, dev
tçdıgı mUdafoa ediyor. 

Beri tarafta diğer bir meb'uı 
~uharrir, bazı kimselerin müfrit 
t cvletçilik telkini yaparak efkin 

1.efevvüşe sevkettiğini ve libera· 
~ıllnıe kaçan bir noktai nazarı 

dafaa ediyor. 
Ankarada çıkan Kadro mec

~Uası, inkılabı izah ederken, 
t' a.k?ks metotlarına istinat ede
. e hükümler çıkarıyor ve bize 
~nkıl~bın yaratmakta olduğu 
topık bir cemiyet şekli tasvir 

~d' ) ~Yor. Bu cemiyette herıey dev-
elet~~ elindedir. Bütiln kıymetler 
1'egışecektir. Sınıflar kalkacaktır. 
b·ertemiz, terli taze, tezatsız 
ır devlet kurulacaktır. Kadroya 

Rôre inkılap hUkumeti, sosyaliz-
~e. kadar varan devletçilik siya· 
etıne taraftardır. 
li Halbuki yine Halk Fırkasının 
" alk Evi tarafından neşredilen 
lürk mecmuası,. nda l:una ta· 

ll'ıanıen zıt bir fikrin yayıldığmı 
fÖtüyoruz. Bu mecmuadaki mu· 
f'atrirler fertçidirler ve Fransız 

1 11~ıofu Bergsonun nazariyelerine 
lınat etmektedirler. 

b· A. H isminde inkılAba sadık 
ıa- muharrir çıkıyor, devletin 

ihnayii himaye ederken köylüyü 
inal ettiğini iddia ediyor. Son· 

k~ Yine inkılabın ileri gelen rll· 
k nlerinden biri devletin sanayii 
) 

1~aye etmekle köylüyü de hima· 
etmiş olduğu fikrinde bulunu

l'or. 

l liulftsa ikf nat sistemini, dev· 
t:~ak '!atemini, inkılap ıisteminl 
i . lude mUtezat cereyanlar 
Çınd~ kaldığımızı görüyoruz.. 

l' Şiipbcsiz bu çarpışmalar, bu 
h:kdiğerini tutmıyan, biribirile 
il rışanııyan fikirler çarpışa çar· 
~~a nihayet mUstakar bir fikir 
\' (dana çıkacaktır ve ancak o 
tna._ ıt bugUn fikirlerde gördüğU· 
uı anarşi, ortadan kaybolacaktır. 

nnı F' akat bugila bu anarşi, bu 
a· aşaınamazlık nereden geliyor: 
ı~:c~ inkılabın ideolojisinin henüz 
a Pıt edilmemiş olmasından. Mu· 
cr~~n bir naıariyeye istinat 

;Yen inkılabın manası yoktur. 
de nkılAbı yapanlar naıariycsini 
lnk Y~Pınıya mecbur değildirler. 
hpılabın nazariyesini, ideolojisini 
1 lllak mlitefekkirlere ve genç· 
ere. düıer. 

~~kıldbın ideolojisi nedir? 
ha .Urlc. demokrasisini yazan mu
lllürkıre vadedilen 5000 liralık 
kale~fa~~an s?nra, şimdi de Ve
"e . boyle bır miisabaka açmalı 
te b~nkılAbın ideolojisini en iyi 
bir ;t .. edecek kimseye muayyen 

nukafat \'ermelidir. 
ler· Bb suretle bütün mütefekkir
fey1' ütün ilim adamlarını vazi· 
bu ~ kdnvct etmiş ve inkılaba en 

Yil hizmeti yapmış olur. 

Alacak YUzllnden l<avga 
Şc..,:~ti~yede oturan kiremitçi 
at u ıle Rizeli Kara Mehmet 
~ık~~da alnc:ık yüzünden kavga 
• v ş, Şev1n bıçakla Mehmedi 
Y;ıkr surette yaralamışht'. Şevki 

alanmıştır. 

SON POSTA 

[Son Postanın Resimli Makalesi a Görüş! 

l - Yeni doğan çocuk etrafı 
ilk ıörmeğe başladıtı zaman, her· 
eyi altilıt ve tersine glSrür. Meıeli 
babasını, anasını ba aşntı a-örür. 

2 - Baza insnnların göı.leri bu 
ukat görüşten cbediy n kurtula· 
maı. Bu defa şyayı n hAdisah 
daima tersine n bata~ağı görOr• 
ler. 

3 - Yalnız gözün etrafı olduğu 
gibi görmesi kafi gelmez, beynin 
de eşya ve hadisatı tersine görme

mesini temin etmek lazımdır. Siz 
görüşünüzün aağlamlığınd n emin 
misiniz. ? 

Konferans ıyor 
-

Bulgar Murahhasları 
T erketmi e Kara 

o feransı 
Verdiler 

Biikıetlen telefon]a, 25 (Hususi) 01\n sabah 
yapılan Balkan Konferan ı celsesinde miizakerat 
bir aralık kesilmek tehlikesini göstermjştir. Evvelce 
ekalliyetler mesele!İnin miizakercsinin tehirine 
ve Balkan mise.kının müzakeresine raıı olan Bulgar 

murahhasları, Sofya ile temas etmişler ve neticede 
ekalliyetler meselesi derhal balledilmdikçe konfe
ranstan ayralacaklarrını söylemişlerdir. 

1 
M. Papanastasyo bir hal şekli bulmuş, bu teklif 
il zerine Bulgarlar tekrar Sofyadan talimat i temişlerdir. 

Bugün yapılacak celsede Bulgarlar noktni na
zarlarında israr ederlerse konferansın devamı teh
likeye düşecektir. 

Öğleden sonraki cels6de Yunan murahhası 

Konferansın deniz işleri komisyonu İstnnbulda 
derhal bir denizcilik şubesj açılmasına karar vermiş· 
tir. Bu şubenin nizamnamesini yapacak olan mu
rahhaslar pek yakında Atinada içtima edeceklerdir. 

-~-

s 1 

Almanya Tamame aklıdır! 
Roma, 25 ( Hususi ) - Başvekil M. Musolini ı Ben milletler cemiyetinde daha kalacağımızı söylü-

dün söylediği bir nutukta demiştir ki: yorum. Hele şimdi çok ağır hasta bulunduğu bu 
"Sulhiin en büyük düşmanı her ne bahasına zamanda hasta yatan milletler cemiyetinin başı 

olursa olsun sulhçillük yapandır. Bu faraziye tahak·· ucundan ayrılmıyalını. 
kuk edecek olursa zaferin kimiu tarafında kalacağı Avrupayı saplandığl bu cihanşfimulcü teşekkül· 
daha şimdiden bellidir. Yeni doğan ve kuv\·etle· den kurtarmak için teşebbüsler yağmur gibi yağıyor. 
nen prensipler ile inhitat devrinde bulunan Alnıanyanın hukuk müsavatı hakkındaki talebi 
prensipler arasındaki mUcadelede zafer yeni prensip· tamamen haklıdır. Bunu tanımak lazımdır ve bu 
lerindir. Bizimdir. Milletler Cemiyetinde kalmalı mı? nclcadar çahuk tanınırsa o kadar iyi olur. 

Türkçe Ezan 
Bütün Müezzinlere Musiki 

Dersi Verilecek 
Ankara (Husust) - Kastanıo· 

nu, Sıvas ve saire gibi birçok 
yerlerde hnlk kendi kendine Türk-

çe ezan olcumıya baılamış· 
tardır. Diyanet lıleri Reisliği 
herkesin kendi başına 

ezan tercümesi yapmamasııu temin 
için tedbirler almış, Evkaf Umum 
Müdürlüğli de musiki Uslatlarm· 
dan Ihsan Beyi müezzinlere türkçe 

ezan, kaside ve Kuran tedrisine 
memur etmiştir. 

Maliye Müsteşarı 
Ankara, (Hususi) - Maliye 

Mfisteşarı Ali Riza Bey gelmiş, 
ltalya ile yapılacak istikraz mu
kavelesi projesini vek:ilete ver
miştir. Tetkikat yapılmaktadır. 

- ---
Bozkurt 

Gazi Hz. Hakkında lngi
lizce Bir Eser Neşredildi 

Londra, 14 - Yüzbaşı Ar
mstrong Gazi Hz. halckında 
( Bozkurt ) isimli bir kitap yaz· 
mıştır. Bu kitabı mevzubahs eden 
Deyli Ekspres gazetesi diyor ki: 

"Gazinin tarihi okunduğu vakit 
onun şahsınden, Leninin sabit 
prensiplerini, MusoJininin heye· 
cana olan meylini, Cengiz.in 
aıkerlik dehasını ve Troçkinin 
veya Karnoııun sürükleyici kud
retini bulmamak kabil değildir. 

Gazi, fevkalbeşer bir görllş 
sahibi ve çok kuvvetli bi~ teş· 
ldlltçıdır. ,, -----

Emniyet Abidesi 
Ankara ( Husust ) - Yapıla

calc muazzam emniyet abidesini 
hnzırlıyacek olan profe ör Atof 
şehrimize gelmiştir. Tekliflerini 
Dahiliye VekAletine vermiştir. 

r 
İSTER İNAN, İSTER 

Bir Dehalet 
Aşiret Reislerinden Biri 

Teslim Oldu 
Viranşehir, 25 (Hususi) - Aşi

ret Reislerinden Abdurrahman 

evvelce birçok defalar Suriye 
hükünıetine dehalet etmiş, fakat 

son defa Suriyede rahat durmn· 
dığı için tekrar Türkiye hududuna 
iltica etmiş, jandarmalarımıza 

teslirn olmuştur. Abdurrahman, 
iskAn kanununa göre garp vili· 
yetlerfoden birine gönderile
cektir. 

Bir Dersten Dönenler 
Ankara, (Hususi) - Ortamek

tep on sınıflarında bir dersten 
kalan talebe bir defa daha imti
hana tabi tutularak liseye geçe
bilecekler ve bu suretle bir sene 
beklemekten kurtulacaklardır. 

İNANMA! 
Konyııda vaktilc Vali fuct Bey zamanında yaptı· 

t"ılmıt büyük ve muntazam bir haata11e vardır. Bu 
hastane, ,eh,.in en ırüz.el yerinde y1tpılmıthr. İçinde 
dört yüz haata yetabiHr. H ıtanenin dolttorları, 

aaista~ları, tcıkilah da vardır. Fakat içinde yatan 
tek bır hasta yoktur. Halbuki istanbul hutenelerlnde, 
memleketin her tarafından gelen hastaları yabrmalt 
için yor bulunamıyor. 

Bu tez. da ve Konya h stane inin şu var.iyetine, 

iSTER iNAN. iSTER 

Sayfa J 
=-====--==--=--.:.::::.;;~ ,.: 

Münderecatımızın çoklu
ğundan dercedilemenıiş
tir . 

Amerika 
Se/ir:i 
Amerika da l\1emleketimiz 
Hakkında Mühinı Bir 

Nutuk Irat Etti 
Bir mi.iddcttenberi Amerilcada 

bulunan Ankara Amerika efiri 
Mister Şeril perşembe günü şeh
rimize dönmüo olacaktır. Sefir 
Cenapları Nevyok Ticaret Odası~ 
da, Yal Darülfünununda Türkiye 
hakkında muhtelif konferanslar 
vermiştir. Mister Şerit Türkiye ilo 
Amerika arasındaki ticaret münn
sebatını yükseltmiye Ç!llışacağını 
söyledikten sonra memleketimi
zin dahili vaziyetine geçmiş Gazi 
Hz. karşısında daima hayranlık 
duyduğunu, Bilyük G ziye Stiper 
Musolini uovanmı yakıştırdığını, 
fakat Gazi Hz. nin çok büyük 
müşkülleri bariz bir dirayetle 
bertaraf etmek suretile ölmez 
eserler yaratbğmı söylemiştir. 
Sefir Cenapları demiştir ki: 

" Musolini ne harf inkilAbı, 
ne de kadınlara hürriyet vermek 
gibi iki milbim mesele karşısında 
kaJnıam19tır. Mustafa Kemali 
Jorj Vaşingtona benzetirim. O
nun gibi inkılapçı bir jeneral ve 
ilk Reisi Cumhurdur. Vaşiııgton 
hükümet merkezini FiJadeiifya· 
dan Vaşıngton'a getirdiği gibi 
Mustafa Kemal de t tanbuldan 
Ankaraya götnrmUştOr. Mu tafa 
Kemal halis bir tUrktür. Hayatın
da en büyük emeli Tllrkiyeyi 
tUrkleştirmektir. 

Blitföı tarihi tekrar yazıyor. 
Türklere kendi öz lisanlarını ida
me etmek için Dil Kurultnymı 
toplamıştır. Kendisi gayet gllzel 
fransızca ve oldukca d ltalyan· 
ca biliyor. Misli gürlilmeyen bir 
ey olarak tOrk bütçesini on 

seneden beri mllvazenele tirmiştir . ., 

İzmir de 
Bir Tren Devrildi, Nüfus 

Zayiab Yoktur 
lzmlr, 24 - (A. A.) - Dün 

Denizliden %mire gelen katar 
hattan çıkmııtır. Kazanın vukuu
nu gören makinist derhal lokomO"" 
tifi durdurduğundan nnfuıça za
zayint hiç yoktur. 

Yumurta 
lngiltereye ihracat Yap

mak Mümkün Olacak 
Harici Ticaret Ofi i ingiltereye 

yumurtn ihraç edilmesi için te
şebbüslerde bulunmuştur. Lon• 
draya doğrudan doğruya seferler 
yapılması için ir lngiliz kum
panyasile temasa geçilmiştir. 
Londra Ticaret Mümes illiğimiz
den de Londrada yumurta tica
reti ile uğraşan firmaların adre -
leri istenmiştir. 

Müthiş Facia 
Amerikada Bir Nehirde 

18 Kişi Boğuldu 
Nevyork 24 ( A.A.) - Bir 

fery-bota konmuş olan bir otobüs 
Misisipsi nehrine düşmü tür. 18 
kişinin boğulduğu söylenmek· 
tedir. 

iskan Suiistimali 
iskan suiistimali maznunlarının 

Vilayet İdare Heyetince lüzumu 
muhakemelerine karar verilmiştir. 

Yeni Konte. jan 
Ankara (Hususi) - Gümrük 

ve inhisarlar Vekaleti ikinci teş· 
rinde tatbik edilecek konteojnn 
listelerini gömrUklere gönder-
miştir. 



!vf emleket Manzara/an 

' 1 
Mardindeki 
T~lJafro 

Mardin, ( Huaust ) - Mardin 
Belediyesi sessizce çalışmaktadır. 
Şehirde su ve elektrik yoktur. 
Belediye bu iki milhim ihtiyacın 
temini için teşeb')ilslerine devam 
etmektedir. 

Şehirde iki tiyatro vardır. Dört 
çalgıcı ile iki kantocudan teşek
kül eclen bu tiyatro heyetleri sah· 
nede kadınlara göbek attır
maktan başka birşey yapmadık
ları için halkın rağbetine mazhar 
olamamaktadırlar. 

Şehirde inzıbat gayet mükem
meldir. Birinci Umum Müfettiş 
lbrahim Tali Beyin aldığı tedbir
ler ve Emniyet MOdrU Necati 
Beyin gayreti sayesinde vukuat 
ve cürümler geçen seneye nisbctle 
çok azalmıştır. Vali Talat Bey 
kaçakçıhğm önilne geçmek için 
yaptığı gayretlerden dolayı lnbi
ıarlar Vekaletince teıekkürname 
ile taltif edilmiştir. Tayyare, Hi· 
mayei Etfal ve Hillliahmer Cemi· 
yeti şubelerinde, bihassa Tayyare 
Cemiyeti faaliyet göstermektedir. 
Gençler Birliği spor te§kilitı çok 
iÜzel çalışmaktadır. 

Maarif hayatı şayanı takdirdir. 
Mektepler temiz ve munta

ıamdır, yeniden bir Ortamektcp 
açılmıştır. Adliye çok muntazam 
•e süratli iş gören hAkimlerle 
mücehhezdir. Sıhhat işleri iyidir. 
Memleketin 25 yataklı modern 
bir hastanesi vardır. Trahum ve 
sıtma ile yapılan ciddi mücade
le hastalıkların nnnne geçmiştir. 
-Zirai vaziyet bu sene kuraklık 
yllzünden okadar iyi değildir. Bu 
aene sadeyağ, ceviz, badem, sah
lcp, kaysı çekirdeği içi, mazı 
ihracatı da mllhim bir yekün 
tutmamaktadır. Kuyumculuk, dül
gerlik ve dokmacılık aanayii iler
lemektedir. 

Mardinin binalan, Acem ve 
Arap tarzı mimarisinde dört köşe 
~e Üzerleri toprak evlerdir. 

Alaiyede 
Gülünç Muhaverelere Se

bep Olan Dir Meyva 
Alliye, (Hususi) - lstanbul

folarm keçiboynuzu veya h::rup 
dedikleri meyvaya burada (ballı· 
boynuz) derler. Gayet mebzul 
yetiıir. Ayıların çok sevdiği bu 
meyvanm okkaıı 2 kuruşa aatıl
maktadır. Ballıboynuzun alış 
verişi: 

- Senin boynuzların iyi de-
iill, yahut : 

- Senin boynuzların fillnm 
boynuzlarından çok daha güzel 
gibi gtilOnç muhaverelere de 
ıebep olmaktadır. 

Dörtyolda Yeni Bir Spor KIUbU 
D6rtyoJ, (Husuıi) - Dörtyol

apor isimli yeni bir spor kltibü 
teşekkOI etmiş ve faaliyete baş
lamııtır. 

Orduda 
Köylü Sigarası Rağbet 

Gördü 
Ordu, (Hususi) - inhisar ida

resinin 4 kuruşa satılmak llzere 
yaptırdığı köylü sigaresi buradaki 
köylere pekaz gelmekte, pek 
nadir bnJunmakta ve paketi on 
kuruşa sahlmaktadır. idarenin 
köylü için mebzul sigara gön
dermesi çok faideli olacakbr. 

SON POSYA 
r=== 

n .. **"'illD 

ı 
El&zizlilerin Arzuları 

• 
E iz iz, Şimendifer Düdüğünü işittiği 
Gün En Büyük Sevincini Duyacaktır 

Ellziı ( Hu- Malatya ile 
ıuıi ) - Her EIUiz araaındaki 
sabada olduğu yollarm kısmı 
gibi iktısadi sa- ~ azamı yeniden 
hada da yüksel· ~ yapılmıştır. 
mek kabiliyetini Şimdi EIAziz-
göster en ıehri- lilerin bütün di-
mizde ıon ıene- !ekleri bir şlmen-
ler zarfında bir· diferdir. 
çok yeni işler Eliziz ıemala· 
yapılmıştır. Baş- rında lokomotif 
vekil ismet Paıa dOdftğli çınladığı 
Hazretleri de teı- • gUn EIAzizliler 
riflerinde bu ye· en bUyOk sevin-
nilikleri görmilş- cini hiuedecektir. 
ler ve: 

-12 sene ev-
vel gördüğüm 
ElAzizle şimdi gördllğllm El.Aziz ı 
arasında pek çok farklar vardır. 

Cümlesile takdirlerini beyan bu· 
yurmuşlard:r. Vali Nazmi ve 
Belediye Reisi Hilrrem Beyler 

memleketin inkişaft için devamla 

EIAzlz HUkOmet Konalı 
bir gayret sarfetmektedirler. 

Üzerinde en fazla uğrqılan 
mesele memleket mahıulltının 
harice ıevkini temin etmektir. 

Bunun için yol inşaahna fevkall· 
de ehemmiyet verilmektedir. 

ALAl_vEoE Sıvasta 
Bıldırcın Ve Keklik -

Avcılığı Arttı Kuvvetli Şelaleler-
den Elektrik İstih

sal Edilecektir 
Ter biyeli Bir Ayı Şehirde 

Başıboş Geziyor 

Aliiye, (Hususi) - Bu ıen• 
burada susam pek mebzuldOr. 
Bıldırcın turaç ve keklik gibi 
hayvanlar da ıuaamla bealen· 
eliği için bu yfl.zden avcılık ta 
artmışbr. 

Geçenlerde büyük bir geyik 
avı yapılmıı bir hayli geyik, bir
çok ta ayı avlanllllfbr. 

Bu münasebetle ( Ttırbelinas ) 
yaylağmın ayı11ndan bahsetmek 
isterim. Bu ayı yavru olarak, 
yatalanmıı, terbiye edilmif ve 
salıverilmiştir. 0 Ayı kasabadan ay
rılmamakta, mütemadiyen çocuk
larla oynamakta ve gezmektedir. 
Karnı acıkbğl zaman doğruca fı-

rına giden ayı fırıncının iznini almıya 
lüıum görmeden bir somun alıp 
yemekle, sonra buz gibi kaynak· 
tan da kana kana ıu içmektedir. 
Eğer bu ziyafetten sonra çocuklar 
kendisini rahat bırakarlaraa göl
gede mükemmel bir de uyku 
çekmek itiyadindadır. Fakat bu
na ekseriyetle muvaffak olamaz. 

Kayseri de 
Demiryollar işletme 

Müfettişligi 

Kayseri, (Huıual) - Burada 
demiyolu inıaat mllfettişliği yap-

mış olan Mfthendiı Hasan Yakup 
B. şehrimiz iıletme mnfattişliğiue 
tayin edilmiştir. 

Hasan Y akup B. hayırperver 
bir zathr. Halk Evlerine, Himayei 

Etfal Hililiahmer cemiyetlerine 
birçok yardımları dokunan bu 
zat İnönü mektep talebesinden 
22 çocuğun himayesini deruhte 
elmiş, onları giydirmiş, kitapla· 
rını almış öğle yemeklerini te
min etmiştir. 

Yakında Halk Evinde iı-tat 

Sıvaı (Hususi) - Sıvasa bir 
saat mesafede ( Paşa F abrikaıı) 

denilen bir kasaba Yardır, bu i .. 
mi almasının ıebebi Rifat Paıa 

tarafından burada bir fabrika in
ıa edilmif oJmaaıdar. 

Paıa fabrikasmda iki tane un 
fabrikası, birde muazzam bir 

bahçe vardır. Bahçe Almanlar 
tarafıDdan tesia edilmittir. Sene-

lerce b•kımıız kalan bu meyva 
ve ıebze bahçesi IOD zamanlarda 
belediyeye devredilmiştir. 

Paşa fabrikaa1nda çok bDytik 
ve kuvvetli tilAJeler vardır. Bu 
ıililelerden istifade edilerek elek· 
trik tesisatı vftcuda getirilmeai 
dDtllnlllmektedir. Yapılacak aan
traldan Sıvasın tenviri için de is
tifade edilecektir. Fabrika tem
muza kadar yapalacakhr. 

ve tenvir edici konferanılar ver
miye baılayacak olan Haaan 
Y akup Beyin tekrar memleke
timize tayini Kayserlileri çok 
ao vindirmİflir. 

Şimendifer bura· 

ya uğrarsa Eliziz 
lktısadi noktai nazardan çok 
inkişaf edecek ve bilA mllbalAğa 

en zengin memleketlerimizden 
birisi olacaktır. Bilyilk şeflerimi

zin Elazizlileri bu isteklerine 
kavuşturacakları muhakkakhr. 

EDIRNEDE - -
Camilerin İnşa Ve 

Tamirleri Bitti 
-- - -

Yeni Arazözlerle itfaiye 
Teşkilatı Kuvvetlendirildi 

Edime, (Huausi) - Edirnede 
devamlı bir teşkilat faaliyeti var-

dır. Hatkevi şubelerinin ıll
ratle faaliyete geçmesi ıçm 

umumi toplantılar yapılmaktadır. 
Belediye yeni arazftzler alarak 

itfaiye teıkilatını kuvvetlendir
mektedir. 

1930 da vukubulan tayfun ne
ticesinde harap olan camilerimi

zin inşa ve tamir itleri bitmiş, 
kabulü kat'is\ yapılmak üzere 

Evkaf mimar ve mühendisleri 
Edirneye gelmişlerdir. 

Edirne lisesi riyazıyc muallimi 
Ma'şuk Bey muhtelit ortamektep 

riyazıye mualli~liğini de deruhde 
etmiştir. Vali Öıdemir SAiim B. 
memurların vazifeleri başından 
ayrılmamasım ve halkın işlerinin 
sOr'atle görlllmeıini temin etmif
tir. Blltiln muamelat •e faaliyetini 
bizzat tetkik etmektedir. 

Ereğli de 
Kömür Madenleri Çok 

Zengindir 
Ereğli (Husuıi) - Karadeniz 

ıabillerinde itlek bir kaza mer
kezi olan Ereili çok eıki bir 
ıehirdir. Tarihi kayıtlara g6ro 
bu şehrin en eıki adı (irakliya~ 
dır. Şehrin huabelerinde tetldka 
değer bir çok yazı ve resimler 
vardır. Şehrin kömür madenleri 
çok zengindir. Halat, kereste, 
sahtiyan, keten bezi, balmumu, 
tlitün, pirinç Ye çilek imallt ve 
mahıulltı şehrin bathca ihraç 
maddelerini teıkil etmektedir. 

Ereğli mesabai aathlyea 
1356000 dönüm olan muazzam 
bir orman vardır. Ahali dur-
madan çahfmaktaclar. 

Tqmienel 25 

Tarihi Fıkra 

İstanbulda 
İlk Balo! .. 

Havalar serinleşir serinleşınd 
gözlerde balolarm nuru yanınıY' 
başlar. Zemheri gecelerinin buıl• 
ytizUnU ıbklaşbran balolardıf• 
Eğer balo ve danı olmasa medeııl 
hayatın kışı pek tatsız oıurl 
Bizim diyarda vaktile balo yokttıı 
uzun kış geceleri helva sohbctil• 
geçirilirdi. Gerçi bu sohbetleri• 
de zevkı vardı. Lı\kin çeşitsİS 
olduğu ıçın bıkkınlık verird~ 
Ayni yüzlerin ayni çerçeve içind~ 
sıralanması, ayni helvanın af P1 

şekilde yapılıp yenmesi hiç tt 
gön ili ferahlatıcı bir eğlence 
teşkil etmezdi. 

Orta oyunlarJ, kar.ıgözle .;e 
meddahlar da, bir asır evvelh kıf 
gecelerinin uzunluğunu silebilecek 
kuvvette değillerdi. Dekor ~· 
mevzu değişmediği için bildiğiPİ 
bir kere ve bir kere daha dinle
mek mecburiyetinde kalırdı. 
( H 1245 ) tarihindedir ki Türk 
İstanbul, resmen ilk baloyu gördO. 

Şarkın garp eğlencelerin• 
birinci defa olarak karışmasi 
hatırlamaya lAyık tarihlerden ve 
hAdiselerdendir. Bu ilk karışma 
ve kaynaşma, lngiltere sefirinin 
delAletile vukua gelmişti. Elçi 
bey, Haliçte [demirlemiı olan bit 
İngiliz gemisinde parlak bir mil" 
aamere tertip etmiş ve baştı 

Sadrazam Hüsrev Paşa olmak 
üzere bOtUn vükelayı davet ey• 
lemifti. 

Hllsrev paşa, eski kafalı bit 
adamdı. Fakat bilği güneşinin 
artık garptan doğduğunu anlıya· 

bilmişti. Bu sebeple davete ica• 
bet etti, dansları gördü, sabaha 
kadar gemide kaldı. 

Ertesi gün bllyük hocalardan 
Yahya Bey ona soruyordu: 

- Devletl6 vezir, İngiliz elçi• 
sinin ziyafeti nice idi? 

Paşa şu ceYabı vermiıti. 
- Az vakitte çok tekellüf 

etmişler. Biz bir aydı.t o hazırlık• 
ları yapamayız. Kadın, erkek 
muzıkaya ayak uydurpp harıl hır 
rıl oynadılar. Bunu da ister iste
mez seyrettik. Çare ne? Devletçe 
bir iş oldu, gidilmese olmazdı. 
Kaşık, çatal gibi bazı mekruh 
şeyler vardı. Maalkerahe kul
landık. 

Ayni vezir, balo hakkmd• 
İkinci Sultan Mabmuda da malü
mat verdi. Fakat bu sefer, Yahy• 
Efendiye karşı takındığı ağı• 
kullanmıyordu. Balonun gllzelliğıııİ 
ballandıra, ballandıra snlatıyord&J 
ve fistelik Padişaha, hemen o güJI 
tedarik etmiı olduğu murass• 
çatalla kaşığı takdim ediyordu! 
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Trabzonda Bir Cinayet 
Trabzon (Hususi) - Yumraoıll 

lıkizor köyünden Mehmetle, Ha• 
ıan ve Mehmet iıimli iki arkadaf 
aruanda bir arazi meselesinden 
kavga çıkmıı ftkizorlu Mehmet 
feci bir tekilde BldOrtılmüşUir. 

lspartada KUkUrt Madeni 
Faaliyete Başlayor 

laparta (Huaust) - Bir rnüd
dettenberi atıl kalan KeçiborlaJ 
kllkfirt madeni, pek yakında fa• 
aliy~te başlayacaktır. Hazırbl )ar 
bitmek üzeredir. 

Erdege Yağmur Yağdı 
Erdek ( Hususi ) - Buraya 

mebzul O:iktarda yağmur yağd~ 
Zeytinciler bu vaziyetten ço 
memnundur. 



Siyaset Alemi 

Atnzan 
Fransız 
Çıkmazı 

"\ 

1 

Bir Alman sr.azeteılnd• okunntUf• 
tur: "Görilnll§• nazaran Fran• z- Al• 
rnnn meselcıl bir çıkmaza srirmiştir. 
~~'!1anyanın bazı nüfuzlu ğtzlarınd~n 
~ıtılen sözler ıunlardır : " Bakalım 

ransa bize harp illin etm ye cesaret 
edebilecek mi?" Fran11z idare mc· 
h fili ise şöyle dütDnOyor : " Eğer 
Almanya bu tarzda hareket etmekte 
devam ederse iki ıeneye varmaz, 
harp pa tlarl" Fakat bu iki memleket 
•tasında bu derece nlaşam&lmııdığ'a 
ıebep olan şeyler nelerdir ? Bunları 
r<>zden geçirelim: 

Şunu kaydetmek IAumdır ki 
bugun bu iki milleti birlbirinden 
)'ıran sadece hiı mc eleleridir. Al

hlb an milleti zannediyor ki Fransa, 
Ütün Avrupaya tehnkkilm etmek 

iıtiyor ve bu maksatla da Almanynyı 
tayıf düşürmek menfaab icabıdır. 
Fransa milleti i e Almanyanın, 1914-
1~18 ınnğlQbiyetinin acmnı çıkarma 
lçın fırsat beklediğine knnidir. Fakat 
bu iki tefsir tarzı dn yanlıştır. CünkQ 
Fransız milleti yaıamak ve çalışmak 
için sulh istediği gibi Almanyanın 
•rnekçl ekaeriyetl de yeni bir harp· 
te nefret diyor. 

11-
Son Lozan konferanıı, bDtün Av

rupa için iyi bir istikbalin eııa ını 

kuracağa benziyordu. İşte tam bu 
•ırada Jeneral Fon Şlayşcrin nutku 
bir gök gürültilııü gibi ortalıkta pat· 
l dı. Bugün, bu :ıatln, Cenevrede 
Fon Papenlc Fon Nöyeat tarafından 
eı s atılmak iatoncn yeni politikayı 
baltalamak için bu nutku söy:ediği 
artık anlaşılmıştır. Çünkü Fon Şlay· 
tor bir Alman • Fransız anlaşmasını 
?nilmkün ııBrmediği için bir Alman • 
ftatyan blokuna taraftard •r. Maalesef 
jeneratler ancak kuvvete inımıın 
teknik adamlarıdır ve biç kimse 
onlar kadar harici iya.etle uğraş· 
maya az kabiliyetli değildirler. 

* Şu halde timdi biz bir çıkmaıın 
içindeyiz. Bu çıkmazdan çakabilir mi· 
yiz? Bunun için de vaziyeti iyi gör· 
inek liumdır. Mesele şudur: Fran..a, 
her fırsattan istifade ederek emni}·eti 
meselesini ileri sürüyor. Halbuki 
Almanyanın da böyle bir emniyete 
Üıtiyacı olduğu unutuluyor. Bu it.bar 
ile Fran a ile Almanyanın müteka· 
bilen biriblrinin emniyetlerini temin 
•decck müdafaa esasına müatenit bir 
ittifak yapmaları kafidir. Böyle bir 
Yts"kıının her türlü harici tecavüz 
ta.ıa\·vurlerını peşinen ümitsizliğe 
dGiiürcccğini aöylemek lüzumsuzdur.,, 

işte bir kısım Alman efKiırtnın 
A.vr upıı ufuklarınt karartan buhran 
hakltındaki fikirleri. - Sflreyyn 

Paraguvaglılar 

ilerliyor · 
Boyne Ayres 24 - Paragu• 

ylılar, Ark m:ntakası üzerinde 
dört Bolivya alayını imha etmiş
lerdir. Ayni zamanda birçok esir 
a1nıışlnr ve malı.eme zaptct
nuşlerdir. 

Alman lntihabatma Haz,rlık 
Bcrlin 24 - 6 teşrinisanide 

Yapıl.lcak Rayhiştag intihabatı 

İçin diine kadar 23 muhtelif 
fırka namzet listelerini vermiştir. 

Fransanı Sulh Sevgisi 
Sulh·· n Teessüsü, Milletlerin Fransa 

adar Makul Düşünmesile Kabildir 
Len 24 - Fransız Başvekili 

M. Heriyo, Liyonda yapılan bas· 
tahanenin küşat resminde bir 
nutuk söylemiştir. M. Heriyo, 
nutkunu, binlerce Fransız ve 
Almanın gömüln bulunduğu bir 
yerde, Fransız toprağının feci 
şekilde hasara uğnyan bir kıs-
mında söylemiş olduğundan çok 
manalıdır. M. Heriyo sulh sev-
gisinden bahsetmi~ ve sulhün 
eski hadimlerinden olduğunu 
söylemiştir. M. Heriyo nutkunun 
sonunda demiştir ki: 

Fran , kendi maddi men
faatleri mevzuu bahis olduğu 
zaman, alicenabane davranmasını 
bilir. O, bu esere devam etmekten 
başl<a bir şey istemiyor. Bunun 
için emnÜRelamet ile teslihatın 
tahdidini biribirine bağlıyan ve 
teslihattan fe.ragati. hakkın mll
temadiycn artan kuvvetlerine 
rapteden bir plan teklif etmek 
üz.erdir. 

Bu i~in nıuvaffakiyetle netice-
lenmesi için bütün milletlerin 
Fransa kadar makul düşünmeleri 
icapeder. Htikümet, bu işi başar· 
mak için mUtemadiyen çahşacaktır. 

Bir Deniz Altı 
Tankı Yapıldı 

Madrit, 24 - MüvellidUlhu· 
muzası suyun elektrikle tahlili 
suretile elde edilen deniz altı 
tankını icat et.niş olaıı İspanyol 
amelesinden Ruiz dün Kasa dö 
Kamb'"' gölrmde 15,000 seyirci 
karşısında tecrübelerini yaproı tır. 

Tank e\lvela gölde dolaşmış 
ve sonra suya batmıştır. Muhteri 
suyun dibinden climlıuriycte, hü· 
kumete ve tahtelbahir kazaları 
kurbanlarına sdamlarmı gönder
miştir. 

Sular tanka girmiye başladı· 
ğından tank 90 dakika onra 
suyun yüı.üne çıkmıştır. Tecrübe· 
lere devam edilecektir. 

Ali Han 
Yaralandı 

Londra; 24 - Hinrlistanda 
lsmaililerin Reisi Ağa Hanın oğlu 
Prens Ali Han, bir otomobil 
kazasında ağır surette yaralan· 
mı tır. Prens, bir avdan döuerken 
otomobili bir lrnınyonla müsademe 
etmiştir. Otomobil bir tarlaya 
devrilmiş, Prens birçok ) erlerin· 
den ''aralanmıştır. 

Dahomey bir Fransn: mfısloınleko~ir. Gt::.-çen hafta Paris'te Dahomey hüküm
darı Prens Kojo·Tuvalon Ame>rikamn en meşhur opera muganntyolerlndon 
biri 01:111 .Mis Dool·Krafort ile evlendi. 

E\lcamı:ı mera imi Pari" holodiyt'Binde kilıar bir halk ve artistler buzu· 
runda ya.p·ldı. Resmimiz sağda M s Dool·Krafort'u ortadn Prens Kojo-TU\·~
Joıı'u, oldn Prc'lsın birin<'İ şııkirdi olan Fransız eahık Nazırlarmdan l\l. 
l\lltabr'yi ovlcnuıo ınerasimiııdo gösl<·rmekt<>dir. 

ya hranı 
Fransada İşsizler Azalıyor, Umumi 

İs i sal Artıyor 
-

Paris 24 - Mesai Nazırı M. 
Dalimiye, söylediği bir nutukta 
ikbsadi buhrandan bahseder<>k 
demiştir ki: 

Ümitli olmamız ıçın birçok 
seherler vardır. issizlerin miktarı 
azalıyor, umumi istihsal arttyor, 
ticari bi!inçonun açığı kapanı· 
yor. Fransa buhrana en sor.ra 

1 
girmiştir, bu onun buhrandan en 
sonra şıkma ını icabettirmez. Buh· 
ranm başka memleketlerde tah· 
ribat yapbğı bir sırada, memle
ketimizde tabii vaziyeti iade ede
ceğimizi iddia edemeyiz. Çünkü, 
milletler arnsında tesanüt lüzumu 
bugün her zamandan duba ziyade 
hissedilmektedir. 

~~~~-------·-·--------~~~-
Hitlercilik 

İnhiıal Mi 
Ediyor? 

Berlin 24 - Bremeu Ayan 

reisi M. Bakos, Hiller fulrnsından 

istifa etmiştir, Hitlcrcilerin açtık· 

lan bazı cidaller bu istifaya se· 

bep olmuştur. Milliyetperver Al· 

rnan ~ azcteleri bu istif ayı Hitler 

fırka sının inhil<'iline bir alamet 

telal.ki etmekter'irler. 

'Atinada 
Siyasi 
Vaziyet 

Atina 24 M. Venizelos, 
Reisicümhur M. Zaimisle görüş
müş ve kendisine siyast vaziyet 
hakkında izahat vermiştir. Meb'u
san ve Ayan meclislerinin teşri
nisanide toplanması, hükumette 
hiçbir değişiklik yapılmıyacağı 
muhtemeldir. Siyasi mehafilde, 
M. Kafandarisin riyasetinde kliçUk 
fırkalar mümessillerinden miirck· 
kep bir hlikiimet teşkili ilılima
linde •1 bahsedilmektedir. 
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sinin dc.shı c.leğil im, gramere 
iso hiç aklım ermiyordu. 

den yült ek bulunoıalt idi. 
Ders esnasında kendinden 

LU 
Me•hur Ru• Edibi Maks1m Oor-" .ıl:ı hayat ro:n;ua 

Annemin de bu işlerle içten 
alakadar olınadı~ını ve büyük 
babaıutn evinde oturmak ona güç 
geldiğini hissediyordum ve hu 
beni sıkıyordu. Annemin yüzii 
gittikçe nıağınumlaşıyor, biz.e ba
kan nazarlan yc.banct oluyordu. 
Bahçeye bakan µencereuin kcna· 
rında saatlerce otururdu. 

geçmiş, uzaklara bakıyormuş gibi 
ıabit nazarlarını yüzüme diker, 
duvara ve pencereye doğru çevi· 
rir, yorgun ve ihmalkar bir sesle 
sual sorar, verdiğim cevapları 

- Ne diyorauıı çocuk? Dilin 
~urc un!. Ya bl\yük baban bunları 
•4ltecek olursa? 

- İşitsin r. 
- Terbiyesizliği bırak ve 

•nneni kızdırma!.. Onun zaten 
derdi kendine yetiyor!. 

iyilikle ve dllşünceli bir çehre 
ile nasihat ediyordu. 

- Annem neden bu kadar 
dertli ? 

- Bunu sen anlıyamazsın. 
irisi mi susr. 

- Ben biliyorum ki btiylik 

. 
't Ü(kçcyc Çevircrı: lrluvaf fak 
babam onu .. 

- Sana sus diyorum!. 
Benim de keyfim yerinde de

ğildi. Bazan nevmidiye yakın bir 
his duyardım, fakat bunu gizle· 
miye çalışardım. Yüzsüz ve kü -
tah görünmekle buna daha ziya· 

de muvaffak olacağımı zannedi· 
yordum. Annem derslerini bir 

hayh ilerletmişti. Onun bana öğ· 
retmiye çalıştığı şeylerin birçoğu-

nu anlamıyordum. Hesap dersi 
kolay ıe.liyordu. Fakat yazı der-

ilk zamanlar çevik ve neşeli 
idi. Şimdi ise gözlerinin altında 
koyu gölgeler vardı. Günlerce 
saçları taranmamış, buruşuk. fena 
kulJanılmış elbiselerle dolaşı} or
du. Bu onu benim gözümden dil· 
şürmüştO ve ben yabancı, şahsi 
bir kırgınlık hissediyordum. O 
daima güzel, daima itinnlı temiz 

giyinmit olm lı. kısaca diğerlerin· 

unutur, hiddetlenerek yUksek 
esle ynzume haykmrdı. Bu 

da benim için kırılmaya bir se· 
bepti. Masallarda oldugu gibi, 
bir anne diğerlerinden çok zivadc 
hak gözetmeli idi. Bazan ona 
sorardım: 

- Senin burası muhakkak 
hoşuna gitmiyor 1 

Sinirlenerek mukabele ederdi : 
- Sen beni değil lcendini 

d<işlin r 
BUynk babamm ann'!ml ve 

oineml teliifa diliilren bir fey 

Gönül lşleri 

Ben 
Niçin 
Böyleyim? 

Ben; ruban tatmin edilmemlı 
bir gencim. Hayatımda ne derin 
bir efkat, ne de tatlı bir sevgl 
görmedim. Fazla ciddi ve vaku
ruro. Kimseye minnet etmeyi 
istemem. Gösteriıi sevmem. işle
rimi, ruhumun ezeli hassası olan 
intizam hissile başarırım. Meş-
galem fikridir. Etrafımdakilere 
yardım ederim. Fakat bunu s5y
lemek adetim değildir. Erkek 
arkada larımdan bana gıpta eden· 
Jer, kızlardan da tehassUrla ben• 
den bahsedenler bulunur. Fakat 
herkesle arkadaş olamam. Kızlara 
karşı da iltifat edemem. Gezer
ken kendimi umumun nazarlarile 
mukayyet görllrüm. Ufak bir 
şeyden müteessir olurum. Nefsime 
fazla itimadım olduğu zaman 
serbestim. Bazan da çekingenim. 
Daima neş' eli olayım derim. Fa· 
kat çok defa milmkiln olmaz bul 
Ben niçin böyleyim? Hayatta 
daha çok muvaffak olmal< için 
ne yapayım? 

Karllerlniı.dtın: Püremcl 

Siz böylesiniz, çUnkU ruhi· 
yatta sizin gibilere lnferioritiy 
Complex denilen bir sıfat verir-
ler. Bu kelimenin manası aşağı 
yukarı şudur : Kendini kllçllk 
görmek, nefsine itimat etmemek. 

Mahcup, çekingen, izzeti nef· 
ine fazla dilşklln kimseler bu 

sınıfa dahildirler. Bunlar, kUçük· 
ten gördükleri terbiyenin kurba
nıdırlar. Nitekim siz de bayatı
oızda ne derin bir şefkat, ne 
tatlı bir yüz görmediğinizi söy· 
Ulyorsunuz. Siz bu tesir . vo 
telkin altında, nefsinize itimadmızı 
kaybetmişsiniz, herkesin sizinle 
meşgul olduğunu zannediyorsunuL 
ÇUnkü izzeti nefsinize fazla düş
kUn Unüz. 

Bu hastalığın tedavisi. evveli 
nefsinize itimat telkini ile başlar. 
Kendinizi niçin bukadar düşünü
yor, neye varlığınızın iç.ine gömü-
lüp kahyorsunuz? Kabuğunuzuo 
içinden çıkınız, biraz hayata giri-
niz ve insanlara karışınıL O vakit 
saadetin arkanızdan geldiğini gö-
receksiniz. 
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kurmakta olduğu da gözümden 
kaçmamıştı. O sık sık annemle 
bir odaya kapanıyordu. 1çerden 

j üksek se le konuştuklarını ve 
bilhassa büyük babamın nezleli 
cırlak sesini işitiyordum. Bir de
fasmda annemin sesi bütiln evin 
içinde çınlamıştı: 

- Bu asla olmıyacaktır, aslal 
Büyük babam bir haykırmadır 

koparırken annem kapıyı çarpa
rak dişarı çıkmıştı, 

Akşam üslll idi. Ninem mut-
fakta masa başında oturuyor, 
büyük babam için bir gömlek 
dikiyor ve kendi kendine bir şey
ler mırıldanıyordu. Kaprnın çar
pılmasından hasıl olan sadayı 
duyunca kulak verdi ve dedi ki: 

- Aman yarabbi, timdi 
eYİndekİ kiractlara aidiyot 1 •. 

( Ark.,.c vuJ 
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.. s~zrbistanda 
Bir Hortlak 
Hikayesi 

Belgrattan bildiriliyor: Bir 
miiddetten beri Kobilja köylüle-
rinin garip bir hortlak masalmııı 
tesirile büyük bir dehşet içinde 
yaşadıkları haber veriliyor. Vak'a 
şudur: 

Bu köy halkından çiftçi Sta
noviç ailesile birlikte bir akşam 
oturma!da iken kapı açılmış ve 
açılan aralıktan vücudu kefenli, 
bqı kesik bir hayal görüln'li!'?tlir. 
Hldis~den evvel evin içindt! bir 
takLm gilrültlller işitiliyor, fakat 
ev halkı buna ehemmiyet vermi· 
yordu. Bu hayalin görünüşü ev 
balkmı öyle milthiş bir korkuya 
düşilrmUştür ki çiftçinin üç çocu
ğundan üçü de korkularından 
düşllp ölmüşlerdir. Çocukların 
annesının dili tutulmuş, ertesi 
sabah hastaneye kaldmlrmısa da 
hiçbir söz söylemiye muktedir 
olamadan ölmüştUr. Aile reisi 
Stanoviç çıldırmıştır. Ailenin 
küçük }'aşta yetim kalan iki ço
cuğu, akılları bir şeye ermediğin· 
den sağ ve salimdirler. Bu çocuk
ları diğer köylüler evlAthk olarak 
alm şiardır. Zabıtanın yaptığı 
tahkikat hiçbir netice verme-
miştir. 

lsveçte Bir Tiyatro HAdisesi 
Stokholm'dan yazılıyor: Şehir 

dıram tiyatrosunda verilen bir 
temsil, şimdiye kadar İsveçte 
görülmemiş bir takım hidiselerin 
vukuuna sebebiyet vermiştir. 
Temsil edilen eser, daha evvel 
İngilterede de gösterilmiş ve 
bazı dini mülahazalardan dolayı 
bir kısmı sansür edilmişti. Piyesin 
ikinci perde.si başlar başlamaz 
ıeyirciler tarafından sahneye çü
rük yumurtalar, taşlar, kokmuş 
domatesler yağdırılmıya başlan
mııtır. Başına kokmuş yumurta 
ve taş isabet eden aktrislerden 
biri yaralanmıştır. Vak' ayı çıka
ranlar İsveç f&tist teşkilatı men
suplarıdır. Zabıta işe müdahale 
etmiıse de o Yakte kadar seyir· 
cilerin birçoğu dağılmlş bulunu-
yordu. Tek bir adam tevkif edil
miştir. Hadiseyi Çlkaranlar, piye-
ıin vicdan hürriyetine taarruz 
ettiğini iddia ederek bu suretle 
hareket ettiklerini söylemektedir· 
Jer. 

Esrarengiz Bir Otum 
Bornbay - İngiliz hükfımeti, 

lmperalorluk mahsullerini tor la
yarnk bir a\"ada teşhir etmek 
için Vembleyde sergi açtığı za-
m•ın bu sergiyi ziyaret edenler 
arasında tek bir kodmın bü
tiln dikkati topladığı görüldü. 
Bu kadın Prenses Sünita isminde 
bir Hintli idi. Asıl ismi Misis 
Armina P~rbhoy idi. Bu kadın, 
o vakit Ingiltereye ilk defa gel
mişti. Güzelligi bütün ingiliı 
san'at ve l<ibar aleminin nazara 
dikkatini celbetti. Birçok heykel· 
traş ve ressamlar Prenses Süni
taya müracaat ederek resmini ve 
heykelini yapmak istediler. Fa
kat Hint dilberi bu tekliflerin 
kaffesini reddetti. Fakat tek bir 
heykeltraş ·n ricasını isaf etti. 
Bu san'atkar Jakop Epstayn idi. 

Neticede güzel bir büst ile 
"Meryem \•e oğlu,, ismi verilen 
diğer klymetli bir heykel gurubu 
meydana geldi ve sonra Prenses 
Siinıta M'!rr ·el.etine döndü.Bu gü

rel kaJm, b ıcdaıı iki hafta ev
V"d b':denbire ve hiç hastalan
madan ölmüştür. 

Hadisenin tuhafı şudur ki 
Pereııses Sünita ölümünden tam 
Uç ay evvel bir müddet sonra 
arızasız bir surette öleceğini et
rafındakilere haber vermiştir. Bu 
esrarengiz hadiseyi hiçbir fen 
adamı izah edememiştir. 

TA RİHI MÜ SAHABE -'- ____ ...,...,_-___.... __ -__ -___ .,. 
Kari Mektupları 

Dönn1e Vezir, Kanuni Süleymanı Atla- Karilerimin 

tarak Padişah Olmak istiyordu ~::~;;~;;m 
Fakat, İbrahim Paşa 
Sarayda Boğduruldu, 

Bu Emeline Eremeden Bir Gece 
De Kapı Dışına Atıldı Cesedi 

Kavgadan yeni dönen bir 
yeniçeri zorbası, yedeğinde hün· 
kirlık bir ht!diye de getirmişti. 
Harp meydanında ele gt.çen bu 
canlı hediye, pırıl pırıl gözlü, 
parlak yüzlü, balık etinde ve 
henüz toylaşmış bir firenk deli-
kanhsı idi. Kanuni Süleyman 
huzurunda a~·ak öpen zorba 
yeniçeriye ferman etti: 

- Bu çömezi enderunuma 
teslim eyle! 

Yeniçeri zorbası tekrar yere 
ve dile gelerek: 

- Ferman devletlfı hüoka
nmmdır, dedi ve henüz irileş· 

miyc başlayan bu güzel hediye 
saraydaki enderuna götürüldü. 

Enderun saraya silahtar, kapl 
çohadan, baltacı başı yetiştiren, 
devlete de sırmalı kürklü ve ka· 
vuklu vezir hazırlayan bir mek· 
tepti. Savaşta yakalanan bu yeni 
Çocuk ta bu mektebin mevcudu 
arasına katıştınldı ve eski ismi 
değiştirilerek adına 11İbrahim,, 
denildi. 

Enderunda saray usulü terbi· 
yesile büyütülen, dil ve edep öğ· 
retilen İbrahim için tarih şöyle 
diyor: 

"Bir rivayete göre Cinevizli. 
bir şayiaya göre Nemseli ve 
bir hikayeye ·göre de Fransalı 

olan İbrahim, hüsnü endamile 
ve bilhassa mizaç aşinalığile Ka
nuni S\ileymanın gönlüne girmi· 
ye muvaffak oldu. ,, 

İşte ıu satırlarda da tasdik 
edildiğine göre, Türk ve hele 
müslüman olmıyan İbrahim Ende· 
runda yetişip eriştik ten ve oku-
yu ~ öğrendikten sonra l<endisine 
ktiçük vazifeler verildi. Her vazi· 
feyi hünkann ve hlinkar bende
lerinin me~rebine göre başarno 
bu dönme esir gunun birinde 
Kanuni Süleymanm yeni bir fer-
nıanile zamanın en yüksek mer· 
tebelerinden biri olan o~abaşılık 
vazifesile sevindirild. lbrahim, 
zekavet, dirayet, kiyaset ve hele 
siyaset itibarile blltün rakiplerini 
geride bırakıyor, hepisini meha
retle atlatıyordu. 

t t~ ,,, 
t 

Dönme Vezir lbrahlm Pafa~ı Sarayburnunda böyle bo§mu,ıardı 

Günün birinde zamane Sad
razamı Pir Mehmet Paşa bu 
yüksek makamdan uzaklaştırıl· 

dı. Fakat hünkar, aayısız vezir
leri arasında sadaret makamı 
için muktedir bir kimse göre· 
miyor, hiç birjni bu mesnete 
elverişli bulamıyordu. 

Nihayet bu makama lbrahimi 
oturttu. Artık ortada dünkü genç 
delikanlı İbrahim yerine Veziri
azttm İbrahim Paşa vardı. İbra
him Paşa ilk günlerde hiç şımar
madı. Sinsi bir siyasetle kendi· 
sine rakip olacak ver~irlerin hep-
sini teker teker bir tarafa uğrat
tı ve etrafmda sadık bendelerden 
mür~kkep geniş bir halka teşkil 
etti. 

Bütün işlerde elverişli olan 
bu dönme vezir. Kanuni Süley
mana o kadar iyi yanaştı ki gü· 
nfin birinde, yani 930 hicret se-
nesinde sarayın en güzel perisi 
olan Hatice Sultanla evlenerek 
Padişaha damat ve kendisi de 
her murat oldu. Artık İbrahim 
Paşanın bahtı al~ın kanath bir 
yelpaze gibi yaldızh pmlhlarla 
açıhyordu. 

935 hicret tarihinde lbabim Paşa 
sadrazamlıktan başka Seraskerlik 
mesnedini de ele aldı. Fakat işte 
bu soo rütbe Kanuninin damadını. 
bir mUlk bahşedilmiş kadar Şl· 
marttı. Damat Paşanın ihtirası, 
gururu ve yanındaki dalkavukları 
arttıkça arttı. Dönme Vezir 
evvelce birer tarafa savdLğı, birer 
köşeye sindirdiği raluplerini şimdi 
fırsat yakalad:kça boğduruyor, 
kan kuyularına attırıyor, yahut 

esrarengiz şekilde ortadan kay· 
bettiriyordu. Hatta birgün kendi 
aleyhinde dil uzatan zamane 
vezirlerinden birinin ertesi günü 
kcnağınm avlusunda ölüsü bulun· 
du. Fakat bu cinayeti işliyen bir 
ti.irili bulunamadı. Bu meçhul 
katil tarihten bile gizli kaldı. 

* Veziri azam, Serdarı ek rem 
ve Damat mufahham lbrahim Paşa 
artık şımardıkça şımardı. Kayin 

pederi Kanuni SUleymana bile 
kafa tutmıya başladı. Tarih di
yor ki: "Gözleri ihtiras ve gurur 

alevleri saçan İbrahim Paşa, 
Veziriazamlığl esnasında "Divanı 
hümayun ,, a giderken bin
diği atm arkasından bir ıürU 

hanende ve sazende gelirdi. Di
vanda devletin en mühim işleri 

görüşülürken lbrahim Paşanın 
şarap içmek adeti idi. " 

İşte çengi ile yola çıkan bu 
vezir kim bilir daha neler işle

mezdi ! 
Kanuni Süleyman bütün bu 

hareketlere gözyumuyor, fakat 
maslahatı saray entrikasma uy
durmak için münasip günü bek
liyordu. 

Günün birinde Osmanlı Dev· 
leci Acem Padişahı ile harbe 
tu~uştu. İbrahim Paşa, Serasker 
olduğu ıçın orduya kumanda 
ediyordu. Ordu Halebe geldiği 

zaman lbrabim Paşa işi büs
bütün azıttı, fermanların, tezke· 
relerin ve emirnamelerin altına 

"Sultan lbrahim 11 diye imza at
mıya başladı. ÇUnkü dönme vezir 
bir biçimine getirip Kanuni Sll
leymam yuvarlamak ve yerine 
geçmek istiyordu. Fakat zamane 
padişahı, aadaret koltuğuna elite 
oturttuğu bir esirin, gilnün birin· 
de kendi tahtına da musallat 
olmıya yeltenaiğini anlayınca ka
rarım verdi: Damadını boğdurta
cakh. Nitekim hünkAr dediğini de 
yaptı. Hicret tarihinin 940 mcı 
senesinin ramazanında Topkapı 

aarayında kanlı bir facia aynandı. 
Hünkarın huzuruna yilz sürmiye, 
fermanını almıya giden İbrahim 
Paşa sarayda alakondu. lbrahim 
Paşanın sarayda mükellef bir 
odası vardı. O geceyi bu odada 
geçirecekti. ' 

Fakat gece yarısı henilz gel
miştı. Birkaç Yen içeri azmanı 
uyku deminde Paşanın odnsına 

hamle ettiler, koca veziri yaka-

Beylerbeyincle kiiı;:iicc ca<lıleslnd 
Ali Rıza Beyı-: . 

- Her radyo makinesi ala 
zat Türk telsiz telefon şirketin 
10 lira 55 kuruş verip abone ol 
mak mecburiyetindedir. Çünk 
mevcut radyolar bu şirketin kon 
trolil altmdadır. 

* Hırkaiı;erif Akseki mahalle ·inde ca 
mi sokiığıııda Nurl Beye: 

1 
- Kiralanan yerlerin kunturat 

rabtı mecburiyeti hakkındaki ah· 
kim değişmemiştir. 

* Ak9ohirde izzettin BP.) e: 
- HikAyeniz gl.lzeldir, bu itle 

ayrıca ıaeşgul olan arkadaşları
mız vardar. Maale1ef dercedemi
yeceğiz. 

* 1Hteııij c ::)eyiııı hanıma: 

- Asıl olan yaşamak olduğu• 
na nazaran Tıp, hukuktan evvel 
gelir. Fakat insanın doğmasile 
ilk hakkın ve hukuki vaziyetin 
vUcut bulduğunu dUşlinürsek hu· 
kukun tıptan daha kadim ol· 
doğunu anlarız. 

lt-
AksaraJ da Hilmi Beyu: 

Siyasi mahkumların affı hak
kında bir ceryan mevcut olduğu 
söylenmektedir. 

* Edreııı it Il avraıı köyiıııdon ikinci-
ınektep Muallimi Yavuz Bere: 

- Milndericatımızın çokluğu 
hasebile maaleıef yazınızı derce· 
demedik Efendim. 

* Dıramaııııı Zagriı; köyH mühaı>irleri 
imza:-.ile ıııektup yaıan ıate: 

- Hükumet sizi İzmit civa
rında Aslanbey köyünde iıkAn 

etmiştir. İşgal ettiğiniz araziye 
botbehot yerleştiğiniz için yapı· 
Jacak birşey yoktur. Köyünüze 
gidrseniz kimse size ses Çıkarmaz. 

* Şüfor Teıı11'l Ali 1:.-lendiye: 
- Mahkeme kararları kat'iyet 

kesbedince infazı zaruridir. İtiraz 
kabul etmez. 

* ıhı lıo~iıır.i Ilı, ııwklcp mualliııılerin-

dPn hl ııstafa g.,) t•: 

- Kollejin üçüncü sınıf tale
belerinin Göztepe Amerikan 
mektebinin onuncu ve onbirioci 
smıflarına girip neş' et ettiklerini 
şimdi de Darülfünuna girmek üze• 
re bulunduklarını yazıyorsunuz. 
Maarif idaresi bu vaziyetin farkı· 
na vararak lazımgelen tedbirleri 
almıştır, efendim. 

* :N.Z. irıız:ılı ıııl'ktup ealıilıine: 

- Kulaklarınızı resmi hasta• 
nelerden birisindeki kulak müte
hassısına gösteriniz. Ameliyat 
neticesinde hem kulaklarınızl aç
mak, hemde akıntıyı kesmek 
kabildir. Bu kabil ameliyatların 
tehlike ihtimali fennin terakkisile 
çok azalmıştır. 

* (:ı•lJ7Yrıiıı KaralJakkal nıahall<!si n-

den :-. M. inızaıdle mektup ) azarı zata: 

- Bize yapbğmız ,ikiyeti 
oradaki Maarif memuruna yapı
nız. takibat yaparlar. 

c= - --==» 
ladtkları gibi bodruma indirdiler 
ve kement atıp boğdular. 

Ertesi sabah uyanan saray 
mensupları Damat paşanın cese
dini sarayın arka kapısının eşi-
ğinde buldular. . 

Tarih rivayet eder ki, lbrahim 
Paş, Padişahın çok sevdiği a~am· 
)ardan biri olan Defterdar İskeı.
dcr Çelebiyi Bağdat çarşısında 
astırmıştır. Çünkü dönme vezir 
hünkarın kendi~inden başkalarını 
sevmesini çekemiyor, kıskanıyor-
du. Kanuni Süleyman İhrahi111 
Paşayı boğdurmakla lskender 
Çelebinin intikamını almı~ olu
yordu. - f-.ı. .F. 
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Bala Nureddin Heye: 

Benim aziz kardeşim efendim .• 
tif EvvelA hatırı nazikanenizi is

sar iJe, Uil zamandaoberi rube
ru görüşememekten mütevellit te
ebsaüratı binehayemi takdim ve 

u husuıta vukubulan bilcümle 
k.usuratımlD affını iıtirham eyle~ 
rırn efendim. 

. Zatı Alilerine işbu varakpa
rcı . aciıiyi tahrire sebep olan 
h,14d~sei garibeyi bilseniz, zab 
lnız dahi taaccüp buyurur ve 

ıarb teaccUbünUzden gözleriniz 
altaşı miıli bir halde büyüyüp 
tapkanız başınızdan üç çarşı cm
daıesl tulünde fırlamakla betek· 
rar lyerine avdet eder. 

mdi yegAn yegAn arzeyli· 
Ytyiın. 

Dün değil, evvelki gün değil, 
daha evv~lki glln ceridei akşam
t~ zatı Alilerininin bir makalenizi 
b ıraat eylediğimde şöylece beyan 
t UYlJrduğunuz nazarı dikkati kem• 
eranemi celbetmişti. 

! 1 ............................................................... 
~ Hasan Beyin Fıkraları ~ 

····:····················································:···· . . . . . . 
Rica 

Hasan Beyin kayın valdesi 
hastalandı, hastahaneye yatırdı
lar, Hasan Bey tedavi eden dok· 
tora rica etti: 

- Aman doktorcuğum.. Çok 
rica ederim. kendi kayın valden 
hastalanmış olsa nasıl tedavi 
edeuen öyle yap 1 •. 

Felaket 
Hasan Beyin karısı ufak te

fekti. Sordum: 
- Neden karını böyle ufak 

tefek intihap ettin ? .. 
- Ne yapayım, ben başıma 

gelecek felAketlerin büyük olma• 
sından korkarım. 

Batıl itikat 
Hasan Bey evinde idi. Kapı 

çalındı, Hasan Bey sordu: 
- Kimsiniz ? .. 
- Bir mutekit 1.. 
- Niye itikat ediyorsun ?. 
- Evvelki gün sana borca 

Yerdiğim on lirayı bana iade 
edeceğine .. 

Hasan Bey kapıyı açmadı: 

Bir erkişinin giyinmesini tarif 
tderken evvelA hAşa huzurunuz
dan çorap, bilahare pantolon ve 
badehu gömlek ve daha sonra 
Yakalık boyunbağı giyileceğini ve 
t~l son ceketten iptidar ile askıda 
~ıhayet vermenin doğru olmadı
gını delaili kat'iye ile iddia edi
Yordunuz .. 

fstan bul Sokaklarında Verenıle Mücadele - Ben böyle batıl itikat sa· 
hiplerino kapıyı açmam .. 

A benim canım efendim, ben· 
deleri minelezel işbu nukata ria
Y~t etmiye geldiğimden, makalci 
llıierinin mütaleasmdan ıonra 
tashihı ahlak arzusunda bulun
du rn .. Emir buyurduğunuz veçhile 
hareket etmek emelile bir "usulü 
telebbns,, levhası tanzim ederek 
Yatak odamın duvarına ilsak ey-
~jdim. Ve ertesi sabah tuliiu şems 
• .e uyanıp usulü telebbüs naza
~'Yesini tatbik etmiye kalkbğım-

cl. evvela çorapı saniyen gömlek 
•alisen, rabian hamisen derken 
Şaşırıp bir türlti giyinememek 
t~liket uzamasile karşılaştım. Es· 
~~en olduğu . gibi yine gelişi 

Rttzel hareket etmek istedimse de 
~suıu aJilerini tahsil ederken di· 
ierini dahi unutmuş olduğumdan 
80kağa gecelik enlarisile çıkmak 
~echuriyetinde kaldım. Bendeni-: 

1 hu halde gören bütün subyan 
~ahalle peşime diişüp yek avaz b arak voyvo nidasile bağırmıya 
aşladılar .. 

i Meşhur hikayedir, adamca
t~za gece sakalını yorganm Us
y ile mi çıkarırsın, altına mı ko· 
R~t~~n diye sual etmişler .. Ertesi 
1( lu sakalını kazıtmış, niye sa-

a nıı kazıtıyorsun diyenlere, ne 
1::::: Yapayım yorganın altına koy-

• 
i stemem 

Hasan B. karısına bir tilrlü 
para yetiştiremiyordu. 

- Para. para, para !.. Bul 
diyorsun, nereden bulacağımı 
hiç soruyor musun? .. 

Karısı kızdı: 
- Aaaa tecavüz ediyorsun. 

Ben ahlaksız değilim. Erkeklerin 
kendilerine ait işleri ıorup öğ· 
renmek istemem. 

dum olmadı ilstüne çıkardım ol· 
madı hiltüo gece uykusuz kal· 
dım cevabını vermiş .. 

Bendenizin, başına gelen de 
ayni halin bir batka nev'idir •. 

Şimdi arzetmek istediğim ba· 
dema hu tarzda tesayıhte bulun
mayıp bizleri müşkül mevkilere 
düşürmekten vazgeçseniz daha 
iyi olur dlişüncesile hatmi kelim 
ve oltarafta sakin ve sakine 
bilcilmle evidd4 ve ahibbaya 
selamı mahsus ile zatı samile
rine dahi güldestei ihtiramab fa
ikai daimei mUtemadiyemi takdim 
eylerim karındaşım efendim. 

Yari vefakirıoız 

Hasan Bey 

b>'T"' Habire mori H .. an .. Bizim Arnavutluk maliyetini ıoymuılar, 
1 Yonları çalmıılar •• 

k - Ramazan Ağa, sen Arnavutluğun milyonlarını diiJUnecejino 
•ndi beş on kuruşuna bakı. 

·İmdat işareti Havlayıe1hk 
Hasan Bey iş istemek için 

- Efendi kış geliyor. Odun 
alamadık. ne yapacağız? 

- Belediye hu sene Unkapa
nı köprlisünli tamir ettirmekten 
vazgeçmiş. Çocuğu her sabah 
göndeririz, bir kalas koparıp ge
tirir. Biz de yakarız. 

... ---· -"-.::il 

Kış Gelirken 
Ben gdclirn llarn, 
Dii~til ıo kR Z:lr<t . 

Yoktur kP~ ı' ıııdf' ; 
l\e pul ue p;Ha!., 

* Bogukl:lr yakın, 
llaliıııe lıakın ; 
J{orkıı<lmı tinııli, 
Hem nl<luırı ~af k ıııl .. 

* Olur ohın<':ı. 
Tiit.ıııiyor h:ı. c a; 
Kiıııse oılunu, 
y Nıııiyor horc.a! .. 

* Oı;tHne ı·:ıba , 
Yok ıurtt:ı nh;ı .. 
'ferzi bir t ii rlii ; 
mrmez dolaha ! . . ,,.. 
Sa'u~ıııı Y:trıla; 
Gelir, çarparıla .. 
Papuı;. ddiıınıi~. 
Parınıık clıı:-a rda! .. 

~ 
No <l ccliın ııa ıırı , 
Biraı. bakKa na .. 
Çok feylı•r Hhıın 
Şimdi H!lsa na 

P. O. H. 8. 

1 Hasan Bey trenle Pendiğe 
gidiyqrdu. Ayni komkartımanda 

güçlü kuvvetli iki genç oturuyor

lardı. Bunlardan biri ayağa kalk

tı, imdat işaretinin koluna asılır 

gibi bir şey yaptı. Fakat işaret 

kolu aşağı inmedi. 

Bunu gören arkadaş yardıma 

gitti, ikisi birden asıldllar. Fakat 

yine muvaffak olamadılar. Hasan 

Bey kendi kuvvetini denemek 

istedi. 

- Bırakın bakayım, dedi, 
ben asılayım. 

Gençler çekildiler. Hasan Bey 

kolu hafifçe aşaği çekti. Meğer 

gençler şaka yapıyorlarmış. İm

dat işareti meğer okadar sıkı 

değilmiş .. Tren birdenbire durdu. 

Memurlar koşuşup sordular: 

- İmdat işaretini kim çekti. 

Hasan Bey iftiharla cevap 

verdi= 
- Ben, hem bir tek kolumla!. 

Belediyeye müracaat etli .. 
Sordular: 
- Sen ne iş yapabilirsin ? .. 
- Havlaytcıhk .. 
- Bi1de öyle iş yok Hasan 

Bey .. 
Hasan Bey kızdı: 
- Yoksa icat edin efendim. 

İşinize yarar. Ben gider evlerin 
kapılarının önünde havlarım, 

içerde köpek varsa cevap verir .• 
Eğer Belediyeye yazdmlmamışsa 

ceza alınz. 

Süt Meselesi 
Hasan Bey bir şey duy· 

dum, Salahattin isminde bir va· 
tandaşımıı bir kap icat etmiş, 

hu kabın içine süt konulup satı.: 
lacakınış. Bir defa kap dolduru
lnp kilitlendimi bir daha hile 
yapmıy<., su kanştırmıya imkan 
yokmuş .. 

- Hiç aldırma azizim, ın· 

sanın kendi südü bozuk olmasın. 
Kap değil ya ne icap edilirse 
edilsin bir defası da su karıştır
mıya niyet etti mi yine imkanını 
bulup karıştırır. 

-=---- ====-=-======::::::ıı 

Haaan B. - Azizim. ıoförler eu iyl kllbik şiir yazacak adamlardU" .• 
Çaldığı kornanın ıeıini dinle: 

Vank ... - Vink ... - Vunk ... 
Tıpkı kübik ılir gibi, deiil mi? 
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Fakat Mehmet Paşa, Fuat Paşayı Atlahvermişti 
Muharriri lf. 

Her Hakkı Mah/uzdur 
-168-

Aman Pş. Hazretleri.. Ba
eıma gelenleri sormaymız.. Mah
dum 8. Efendilerle hademe ben
deleriniıin ellerinden kurtuluncıya 
kadar alda karayı seçtim. Hepsi 
birden ağlıyarak geimek istediler. 
İçlcr1ndcn birini seçmek mümkün 
olmadı. ( Sen glde~eksin.. Ben 
r,ideceğim ) diye biribirlcrinin 
üstüne hücum ettiler. Sonra da 
~ hep bırden gideceğiz ) .diye 
aya'lt dırediler. Yalvardım, ya
k udım; ,-.ınıadı. Bu kadar kala
L ,iağı nası~ alır da buraya geti
r' ıiın. Allah muhafaza etsin, diif
i, . anlarınızın hAli malum. Tabii 
buna da binlerce mana verecek· 
ler. Buna binaen ( hiç birinizi 
ı,ôtüremiyeceğim) dedim ve ya
l.: :ımı ellerinden güçlükle kur
tarabildim. 

Fuat Paşa, tabii buna inan
r.ıadı. Fakat o vaziyette, düşman
hrına müteessir göriinmemek için 
fazla ısrarda da bulunmadı ... 
Mehmet Paşa, son bir cemile 
r,östermek için, derhal mahrem 
1 ir \'aziyet alarak Fuat Paşanın 
lnıluğma i~ldi : 

- Maamafih, müsterih olunuz 
pa lam.. Yarın hareket edecek 
ol rn Fransız vapurile, sizden ew· 
nl ( Berut ) K gidecekler ve siıi 
or;.ıda bekliyecekler. 

Dedi. Fuat Paşa, (Berut) sö· 
zünii işitir itilmez, memnun oldu. 
Demek ki aldatilmıyordu. Maama
fih kendisini (Berut) gibi sabild~ 
ve ecnebisi bol bir memlekette 
oturtınıyacaklarını kestirdi. Eakat 
o havalide (Şam) dan batka bir 
yerde ikamet ettiremiyeceklerioi 
de tahmin eyledi. Diğer menfa 
mahallerine nazaran ise ( Şanı ) 
tabii bir cennetti. Arabada ge
lirken Hasan Pa~anm söylediği 
sözleri Mebmet Paşanın şimdi 

teyit etmesi, Fuat Paşayı bir de
ren~ye kadar teskin etti. 

Mehmet Paşa, kouaktan ge· 
tirdiği elbiseleri, çamaşırları, 
Fuat Paşaya verdi. Sıra revolve
re gelmişti. Fuat Paşa sordu: 

- Hani rilvelverim ? .. 
Mehmet Paşa, bu sualin ce• 

•abını evvelden hazırlamıştı. 
Derhal mahir bir aktör tavrı aldı: 

- Efendim, paşam... Devlet
hanede, o da mühim bir mesele 
oldu. Harcın tarafından katiyen 
mümanaat etmiıler: ( Paoa sinirli
dir. Şu öfkeli zamamnda elinden 
bir kaza çakar, şu aralık kendi
lerine riivelver veritmeıine kati
yeıı rtzamız yoktur. ) demişler. 

·Mahdum beyefendiler de bu fikri 
ileri sürdüler. Ne kadar ısrar 

ettimse de, kabil değil vermediler. 
Fuat Paşada, yeniden bir 

asabiyet batgösterdi. O, kabil 
değil silibsız gezemezdi. SilAbım 
ancak mabeyne gittiği zaman 
çtkaf'ıf', arabada terkederdi. 

------- -
Mehmet Paşanın bu sözleri üze-
rine kaşlarını çattı: 

- Ben silahsız yapamam. Şu 
halde sen, rüvelverini bana ver. 

Dedi. Mehmet Paşa, bunu da 
evvelce tahmin etmişti. Derhal 
ellerini havaya kaldırdı. Boynunu 
bir tarafa biiktü: 

- Buyurun paşam .• araym .• 
eğer rüvelverim varsa, siz" feda 
olsun. 

Cevabını verdi... Futa Pata, 
Mehmet Paşayı arasaydı da bir-

şey bulamıyacaktı. Çünkü Mehmet 
Paşa vapura gelirken ri.ivel•erini 

ist.imbotta bırakmıştı ... Fuat Paşa 
israr ediyor, mütemadiyen: 

- Ben silAhsaz yapamam. 
Diyordu. Mehmet Paşa, der• 

Bu Pertembe aktamı aaal 21 112 da 

M A J IK' te 

EMDEN 
(KORSAN KRUAZÔR) 

Bllyük aöılü film Mflıyor. Almaıa 
bahrlycalnln ittlrakile Louia Ralph-Wernu 
f'Utterer ~• Renee Stobrawa tarafmdan 

tenaail edltmittir 

CEZANI 
ÇEKECEKSiN 

hal buna da bir kombinezon buldu: 
- Mnsterih olunuz patL· Si

zin kıymetli batınnız için, birşey 
yapnbilirim. Şimdi tekrar dişarı 
çıkacağım. A Tdetimde rllvelveri
mi getirir, gizlice size taktim 
ederim. Müsaade buyurunuz da, 
istirahatinizin ne suretle temin 
edildiğini anlamak için kaptanla 
görüıeyim. 

Dedi; Fuat Paşayı selAmlıya· 
rak salondan çıktı; süvarinin 
kamarasına gitti : 

- Hazır mısınız?. 
Diye sual etti. Vapurun •liva· 

risi, henüz nereye gidileceğinden 
haberdar değildi. Tabii evveli 
bunu anlamak istedi. 

- Gidilecek yeri bilmiyorum 
ki, ona göre cevap vereyim 
efendim. 

( Arka11 Yar ) 

Kumbara 
Sahipleri: 

29 teşrinievvel kumbara
nzzz doldurma günüdür. -----..-...-
Kumbarası 

olmıyan /ar: 
Bu hafta içinde İş Bankasından 

alacağınız kumbaraya, ilk arttıraca• 
tınız parayı 29 teşrinievvelde ahnır. 

-Türkiye iş Bankası -

ITU AL sineması 
Bugün 

DUL NiŞANll 
-..o-.iııı1İ ar1 st 

GORGE ALEXANORE 
ve 

MARTHA EGGERT 
tarafından t~mail edilen, 'en •e 
ıengin tema.şah büyük operet 

Yarın akşamdan itibaren · 

O P E R A Sinemasında 
Biiyük 1914 muh:-ırebe.ainden bir safha, Ltth orC.:uıunun 

iştirak le filme alın:nıt 

POLONYA iSTiKlALi 
Sözlü ve tar kılı muazzam ,aheser 

korkunç harp fırtınasma atılmış 
pek müessir ve acıklı tarihçesi 

Yarm akşam 

MELEK 
Sinemasında 

En zevkli • neş' eli - eğlenceli sahneJ~rile, en zengin 
tuvaletleri - nefis ve şakrak musiki ile 

KARIM OLACAKSIN 
Büyük mizansenli Fransızca UFA filmi 
Baş rollerde : LUCİEN BAROUX - ALiCE FiELD 

Filme ilave: PARAMOUNT dünya haYadisleri 

RUS FutboJcularmm t<adlkly'bda ilk ~ 
İpckfilm Türkçe HaYadia ~azetesi 

Kömür Ocaklarımızın 
Hayatı 
__ _..._ ________ 10 ----Yazan: A. Naim 

[Zonguldak lallhaal havzamız hakkınrl• bugUna Kadar vardl
llmlz lalallAt. b&J mUhlm mantakada I• ve lfçl hayalmı lene nok· 
.. ıa"na kadar aydınletmıf oldu. Bllha••• orada amele naaıl 
ya .. r, naaıı çaıı,ır, naaıı gear ve naaıl •ll•nlr? ı,ıe bu •"" 
•ilerin cevapları tamamen verllmlf oldu. Bugün de muhtellf 
lfçllerln etdıklart paralar areaında bir mukayaae yazıaı dere .. 
lllyoruz.] 

istibdat devrinde. Zonguldak llnlerlnde gemileri demlrlerdL 
Bu resmini koydulumuz gemi Franaızların 11Frotter .. 

lalmll avlzoaudur. 

İşçiden Haksız Yere 
Kesilen Paralar 

Zonguldak, (Hususi) - Amele 
ücretleri bahsinde muhakkak ki 
aslan payi, Havzada çalaşan ec
nebi mtiesseselerin ecnebi mtis
tahdemlerine ayrılmıştır. Bilhassa 
muamelatının feshi kanunsuzlu· 
ğundan bahsettiğim ecnebi şirke
tin amele yevmiyeleri, vasati 
75 • 8'l kuruş arasındadır ve bu 
rakam kat'idir. Bu vasati yekuna 
maaşlart 400 lirayı geçen ecnebi 
mühendislerin, beheri 200 liradan 
ecnebi maden çavuşlarının, d_ahili 
ve harici ocak memurlarınıu üc· 
retleri de dahildir. Çah~ma saat· 
ferine gelince; evvelemirde şunu 
bilmek icap eder ki, Havzada 
faaliyet halinde bulunan maden 
ocaklannın gerek dahili ve gerek 
harici işler için, "gece postası,, 
"gündiiz postası,, isimlerile ayn· 
lan iki takım atiicle vardır. Gece 
ve güodiiz dahil, bir günde 24 
saat olduğu muhakkak bulundu-
ğuna nazaran bir amele postası
nın 12 saatten fazla çabşmasma 
maddeten imkan yoktur. 

11,5 saatllk Mesai 
Bir maden ocağmm yirmi 

dört saatlik faaliyeti esnasında 
gece ve gündüz postalarım~ va~ 
zifeyi biribirlerine devrettiklerı 
sırada amelenin " vardıya arası ,, 
dediği bir saatlik Lir durgunluk 
olur. 

Ocak dahiline direk nakli, 
ocak içinde araba çeken hayvan
lara su ve yem taşınması gibi 
ancak bir, iki ameieyi işgal eden 
bu bir saati yekuna dahil etmez· 
sek, gece ve g üodilz postası bir 
günde 23 saat iş görür. Bu saat 
yekunwlU iki nöbet postaya tak
sim edersek, beher postanın 11,5 
saat iş gördliğö kolayca meydana 
ç•kar. 

Yapllan t<urnazllklar 
Zonguldak amele kanununun 

neıriadeu sonra · ortaya, sekiz 
saatten fazla çahş.an ameleye, 
kanuni müddetten fazla mesaisi 
içHa çift ücret vermek meselesi 
mecburiyet halinde çıkınca, ala
kadarlar, seki% saatlik ve 
sekiz . saatten fazla meuıyı 
ıösterir birer defter hazırlamıt
lardar •e sekiz saatlik yevmi
yeyi siyah, fa'!lasmı da ktl"mw mü
rekkeplerle işaret ederek kanuna 
uygun bordrnlar vücude getir
mişlerdir. F akal, hakikatte bütün 
buntar, bir, met"asim "formalite., 
icabı olarak yaptlmış. eskide.n 
( 12) saat çalışarak bilfarz (80) 
kun11 alan bir amelenin gUndeliii 
yeni şekilde, dafter1erde .sekiz 
saatten fazla mesaisi çift verildiği 
hatde (t, yevmiyesi eniaini bir 

kuruş bile tecaYllz etmemlf, bllA
kis gün geçtikçe azalmıştlr. 

* Zonguldak amele kanununUJI 
dördilncn maddesine lstinadeo 
yapılarak Heyeti vekilenln tasdi
kına iktıran eden " Amele birliği 
ihtiyat ve teavün sandığı talimat· 
namesinin 5 inci madde~i yar" 
dım sandıklarımn varidatı ara· 
sında, inzibatı teıninen amele 
ücuratından icra olunacak kıstel· 
yevın ,, leri de sayar. Ayni zr 
manda kesilen yevmiye tutarıoıo 
yardım sandıklarına yatırılmasını 
da mütemmim bir'madde hilinde 
kaydeder. 

Halbuki, bugUn; bu talimat· 
namenin I! İnzihatı toıııin yolunda .. 
kaydile cevaz verdiği ·yevmiye 
kesaıek salahiyeti bazı ecnebi 
mllesseselerince, ameleden kesileli 
yevmiye ::cretleri ideta bereketli 
bir varidat membaı hAline getr 
rilecek kadar suiistimal edilmek
tedir. 

Biraz evvel işaret ettiğidl 
talimatnamenin, " inzibatı temin. 
yolunda ,, ki " eıbabt mucibe .. 
sme bugüniln tatbikat tarıın~ 
nazaran amelenin yevmiyeaio• 
kesmek içm sığdırılan diğer br 
haneler alelıtlak ıunlardır : 

1 - Kol kuvvetile çalışaD 
bir amele takımının gllnde asğarl 
(15·20) araba yani (10)ton kömür' 
verememesı, 

2 - Asgari bir tahminle, 
(12) saat ciddt birçahşma iıtiyeP 
bir i~in biç değilse bir buçuk mir 
lini yapamamak. (me!'eli ocakt~ 
üç kişiden mürekkep bir tamire• 
takımının vasati olarak dört direk 
bağı yerine bir mislini yaparo•'" 
ması, 

3 - Amelenin hatası olmak'" 
sızın, kaza veya Arızi bir sebeple 
maden ocağının kömllr randma
nmda hasıl olan alçalma. 

4 - Alacak veya ye'l-

miye kesilmesi gibi haklı 
bir sebeple "'de olsa, oca"" 

• 
ğın ecnebi mühendisin• 
izaç ( ! ) edecek ıekilde 
amelenin şikayette bulun· 
ması. 

Şura .. oı da kaydedeyim ki, aanel• 
kanununun dördfinct\ maddesine 
istinaden yapılan talimatnameniO 
amele ücretlerinden yapılacalı 
" kıstely6m ,, lerin amele yardıOI 
&Rndıklarma yabnlması hakklO" 
daki sarih katiyete rağmen kesileO 
bu gDndelilderden biriken Yr 
binlerce liradan bir kuruf b ; 
yardam aandıldanna yabrdm.
billkla m1lenesenin nridatı _,.
ııoa aeçmittir. 
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Timur Bağlandığı için 
Çok Müteessirdi 

Cihangir do hepıinin yOz· 
lerini apaçık görü.yordu ve 
bir eli hançerinin kabzasında 
dimdik duruyordu. Fazllm ayak· 
l1tnna kapanmssile beraber çer· 
keslerin de aynişey yapacakla
rına şüphe etmiyordu. 

Bu Umitve bu kanaat ile sessiz 
'fe kayıtsız dururken Çerkesler· 
den birinin kolu açıldı, lemhatUl
basar tabirile ifade olunan kısa, 
Pek kısa bir an içinde havada 
İpten bir· kavs peyda oldu ve bu 
kavis ıslık çala çala uçan bir 
Yılan gibi şimşeğimsi kıvrımlar 
İçinde hazan eğri, hazan doğru 
çizgiler resmederek, vızlayarak 
geldi, geldi, koca TimurJengi 
sardı, sarmasile beraber sarsmı· 

ya başladı. Cihangir, bir gözün 
kapamp açılması kadar kısa bir 
ınüddet zarfında kıskıvrak bağ· 
lanmıştı, hareket edemez bir 
hale getirilmiştir. 

OkuyucularJmız arasında tor 
atların yılkılardan nasıl tutul· 
duğunu görenler elbette vaidtr, 
hu ustalıklı işi bizim yurdumuz
da göremiyenler de Meksika atlı· 
larınm ip bilnerlerini sinema film
lerinde mutlaka seyretmiş ola
caklardır. Belki mUhalagalı bir 
ıöz olacak amma, bu satırların 
nıuharriri çobaı.:ılann tor ata ke
nıent atmalarında çok ince bir 
ustalık bulunduğu kanaatındadır. 
Bir kere düşünelim: Dört beş 
yUz attan müteşekkil canlı bir 
dalga slirüsUl Bu dalgalarm her 
birinde hem hareket, hem kuv
\ret vardır. Tek bir çoban, elin· 
de bir kelep ip, ıöyle bir köşe· 
Ye geliyor. Çören, ıezen, duyan 
\'e çifte atan o haşarı dalgalar· 
dan birini yakalamak istiyor. 
Hedef muayyendir. Likin o ka· 
dar kıvrak ve o kadar oynank 
ki onu kurşunla vurmak blle 
bıüşknldür. Çnnkü atılacak kur· 
fUnun başkasına isabet etmek 
ihtimali yüzde doksan derece· 
&indedir. f şte o saf çoban, bu 
müşkül vaziyette soğukkanhlı· 

iını kaybetmez, küçük bir taras· 
•udu müteakıp elindeki kemendi 
fırlatır ve havada kıvrıla kıvrıla 
Uçan kemendin halkası • hiç şa· 

tırrnaksız . n - tutulmasj istenilen 
hayvanın boğazına geçeri arbk 
hayvan istediği kadar şahlansın, 
çifte atsın, kişnesin, haykırsın. 
Fayda yoktur, yular başına geç
b:ıiştirl Meksikalılar, bizim çoban· 
lar kadar meharet göıteremiyor
lar, fakat kementlerini adam ya
kalamakta da kullamyorJar ki 
bu çirkinlik bizim çobanlarda 
Yoktur. 

Timur, güneşin yere ineceğine 
belki inanırdı, kendine kement 
•hlıp ta bağlanacağına ihtimal 
•eremezdi. Rüyasına bile girmi
Yen hu ihtimali bir emri vaki 
haJinde tahakkuk etmiş görünce 
•~rardı, tepeden brnağa kadar 
titredi. Altmdan tahtı alınmış 
e!i~den saltanat kudreti kapılmı; 
gıbı mUteessirdi. Bu vaziyette 
hatırına gelen ilk çare, çırpınmak 
~l.du. Kuvvetine itimadı olduğu 
çın kollarım germek suretile ke
r:n.di kırabileceğini umuyordu. 

.alun germek istediği kollar, te
ntne mıhlanmıı gibi kımıJdam.14 

yordu. o çelik bazular, aın et 
parçaları gibi hareketsiz kalıyordu. 

Halbuki Çerkezler, adım adım 
yaklaşyorlardr, nerede ise burun 
buruna geleceklerdi. O vakit ne 
olacaktı? Eli ve ayağı bağlı bir 
koyun miskinliğiJe kıtır kıtır ke· 
silmiye razı mı olacaktı? Yahut 
yabancJ bir adam gibi stiriiklene 
sürliklene götürOlmiye, şehirlerde 
teıhir oluomıya, zindanlara atıl
mıya tahammül mü göıterecekti? 
Yoksa kendini bağhyanlara yilz 
suyu dökUp, hazineler vadedip 
büriyetini kurtarmaya mı sava· 
ıacakb? 

Biribirini kovalıyan bu mülA· 
hazalarla felce uğraınak üzere 
idi. Gözunlin önüne, genç iken, 
yine böyle ipe sarddıgı gllnler 
geldi. O zaman yanında ilk karası 
fedakar Ulcay vardı, dişile 
kemire kemire ipleri kırmıştı, 

haJAs yolunu açmıştı. Şimdi yapa· 
yalnızdı, ordusu iki üç saat uzak· 
ta idi, yanında getirdiği ada~
f. .. r, ormanın öbür ucunda bulu
nuyorlardı. Hoş, ordu da, adam· 

lar da imdadına koşsa, mUsbet 
bir netice alamazlardı. Zira ha
yatı dört Çerkezin elinde idi. Kü
çük b ir müdahale üzerine herifle
rin o hayata parçalamaları müm· 
küodU. 

Yine o dakikada, vuktile lran 
topraklarım çiğnerken hedef ol
duğu bir tehlikeyi hatırladı. 
'•Hezr..r Dara,, tepelerini geçerek 
Akkaleyi yıkarak Acem elinin 
cesur sahipleri olan Muzaffer 

oğullarını inhb:amdan inhiıama 
uğrattığı sırada en son Şah Man· 
sur ile kar~ılaşmıştı. Bu adam 
kumanda ettiği ordunun dağılmak 
üzere bulunduğunu görünce ba· 

şmdan tulgasını atmıştı, kalkanını 
bir tarafa fırlatmıştı, zırhını da 
sıyırıp bırakmıştı, yahn kılıç 
Timurun lizerine atılmıştı. Hücum 
o kadar cür'et ve şiddetle yapıl
mıştı ki kimse önüne geçememiş· 
ti ve Şah Maıısurun keskin kılıcı 
cihangirin mağrur batını düşUr 

me!c üzere bulunuyordu. Bizzat 
Timur, şaşkınlığından, ne kılıca 
el vurabiliyordu, ne kalkanını 
kaldmyordu. ÖlUm muhakkak 
gibi idi. 

( Ark:m va.r ) 
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Gelen evrak geri verUmaz 
1 Hl olardaıı tılt's' uliyet alınmaz 
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1 1 \.\l' İ\iıt lll f'ktupl .n a (6) kuruşl uk 

ı1 u l ila' ~si Jazı ıııdır. 

l 
.\ılı • dr~.,i~tirilıııe< (20) ' ıru9tur. 
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1 
biiıün haldarı m:ıhfuı ve ra:aeten:ılııe 

alltir. 

Müthiş Bir 
Yılan 

Müessese: 
Çiftliği 

~~~~~~~---

Brezilyada, Zehirli Yılanları Tutup 
Zehirlerinden Serom Yapıyorlar 

Ddnyanın en fazla zehirli 
hayvanları bulunan memleket 
Brezilyadır. Hindistanda bile Bre
zilyada olduğu kadar yılan ve 

akrep bulunmaz. Çtinkli Brezilya 
sıcak ve rutubetlidir. Şimdiye 
kadar içine insan ayağı basma· 
mış, ucu bucağı bulunmaz orman· 
ları vard:r. Bu iklim yılanlar ve 
bilhassa bunların en f tehlikelileri 
için çok müsaittir. Denilebilir ki 
Brezilya kahvelerile olduğu kadar 
yıfanlarile de meşhurdur. 

Hiodistanda, yılan zehirinden 
günde yüz adam ölür. Brezilyada 
bu nisbet daha çok fazla idi. 
Fakat zamanla hu tehlikeye kar
şı açılan mücadele Brezilya yılan
larmın tehlikesini gün geçtikçe 
azaltmıya başiamıştır. 

Bilhassa bu mücadele iıi için 
Sen • Pavlo şehri civarrnda, 
Biltantan iımi verilen yerde öyle 
bir IAboratuar vardır ki bunun 
dünyada diğer bir eşi daha yok
tur. Bu IAboratuar, Brezilya çif· 
çileri için yılan zehirioe kartı 
ıerom yapar. 

Bu seromu bulan F ranıız dok· 
turlarından Kalmendir ve keşfini 
1894 de tamamiamııtar. 

Berezilyada, yılanlara karşı 
tatbik edilen panzehirdeo, yani 
kalmet serumundan bahsetmeden 
evvel yine y•lanlarla mücadelede 
kullamlan diğer iki vasıtayı göz
den geçirmek faydalıdır. Bunlar 
iki hayvandır ki birinin adına 
Messürrana, diğerine de Kangan· 
ba derler. 

Messilra.ma zehirs;z bir yılan· 
dır ve diğerlerinin müthi~ bir 

dÜflllanıdır. Onun içindir ki Bre
zilyalılar bu yılanı husuıi surette 
yetiştirir, zehirli hemcinslerini 
avlamakta kullanırlar. 

Kanganba memeli bir hay
vandır. F.akat derisi çok para 
ettiği için ahali tarafından avlan
makta ve mücadele yolunda 
bundan, kafi derecede istifade 
edilememektedir. 

Bunun içindir ki Brezilya hti· 
kümeli Sen - Pavlo şehri civa· 

Feci 
Bir Kaza 

Naçez ( M:sisipi ) 24, - 18 
Zenciyi taııyan bir otobüs nehri 
geçerken devrilmiş ve içindeki
lerin hepsi boğulmuştur. 

Tuna Memleketlerinin lktısadi 
Vaziyati 

Budapeşte 24 - Beynelmilel 
Ticaret Odasının Tuna memleket
leri hakkında tetkikat yapbrmıya 
memur ettiği daimi divan dnn 
vazifesini bitirmiştir. Tuna mem
leketlerinin ihyası iç.in zirai vaıi
yetin ıslahmı tavsiye eden Streza 
konferansmın kararı divan tara· 
fından tasvip edilmiştir. 

Alman Kabinesinde 
ihtilaf Mı Var? 

BerJin 24 - Milli Müdafaa 
Naz rı Fon Şlayşer, Alman kabi
nesinde bir ihtilaf çıktığı lıak· 
kındaki haLerierin asılsız olduğu 
ve kendisi ile Bnşvekil Fon Pa
pen aras.nda da bir noktai na· 
zar vahdeti olduğunu ıöylemiştir. 

Vlf an çlfrlljlnde 
yılanların evlerl 
va muhtellf çe

şit yılanlar 

A••lıda = Yılan 
lerden çıkarı
lan zehlrlar ,,. 
f&lerln içine 

konduktan 

rında çok mükemmel bir llbora
tuar vUcuda getirmiıtir. Buna, 
liboratuardan ziyade bir yılan 
çiftliği demek daha muvafıktır. 

Burada, muhafazalı tellerin içinde 
binlerce zehirli yılan beslenmek
tedirler. Yılanlar mahpus bulun
dukları zaman çiftleşip yavru 
yapmadıkları ıçm bu çiftliğin 

tehlikeli hayvanları, mütema"i 
surette yenilerile tebdil edilirler 
ve her köylü getirdiği dört 
yılan mukabilinde bir ampul 
serom alJr. Bir yılandan ancak 
iki defa zehir alınabilir. Bu da 
birkaç damladan ibarettir. Bunun 
için gardiyanlardan beri çata] bir 
değnekle bir yılana tutar ve başı· 
nın altından yakalar, laboratuara 
götürür. Hayvanın gırtlağını baş 

ve şahadet parmaklarile bir parça 
sıkınca ağzı açılır, LAboratuu 
şefi Profesör Dijonis Kobusitski 
hayvanın ağzına cam bir tabak so· 

kar. Yılan hittetlenaıiştir. Bu taba
ğı bütün kuvvetile dişlerinin ara-

sın da sıkar. Bu sırada gardiyan da 
parınağile zehir bezesini sıkıştırır 
ve zehirini döktürür. Bu zehir 
birkaç damladır. 38 derece sı· 
caklığa arzedilince kurur ve kris
tal hali ıi alır. Bu kristal zehirler 
şişelera konur ve serum yapılır. 

Bu laboratuvara geçen sent: 
köylüler vasıtasile 22 bin zehirli 
yılan ge tirti l miştir. Laboratuvar n 
biitün eşyaları Brezilya şimendi
fer!erindf' bedava taş nar ve mem· 
lekete bi"y iik hizmetler yapar. 
Buna benze r bir müessesenin de 
Anadoluda tesisi, Türk köyliisU 
iç=n bii yiik faydalar aetireceği 
kanaatındayız. 
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Türkler Takviye Kıtaab 

Bir Kadın Tamam Dokuz 

Gün Hiç Durmadan 

Kumar ~amıı - Misafirperverler -
Getirteceklerdi Şair Htıarev Necati Bey o gBn 

Göztepedeki evinden kalkb, Ye
tilköydeki doata ıite mantan 
tnccan Ragıp Seyfi Beyi ziyarete 
gitti. Gllneş onu 11cak kile gQ. 
mlllmOı patlıcanlar gibi kavur
mllfbı. Vllcudünlln her tarafından 
mllballgam teneke dolduracak 
kadar ter akıyordu. Ve : 

Fransız cephesinde de vaziyet 
ayni idi, çllnkn geceleyin Tilrkler 
mevzilerini tahkim etmifler ve Ke
reviz mahmuzu boyunca kuvvetli 
bir hat teaiı etmiflerdL Sağ 
cenahta btlttln gtbı bir karıt 
1• bile kazanılamamııb. 
Meıtio poRtani li•asımn kuman
dam ilerisindeki ılperlere kartı 
Derlemek imkloı olmadıtını, ban
lann behemehal ıol taraftan ya
pılacak bir çevirme hareketi ile 
saptedilmeleri IAzımgeldiğial bU. 
dirmJıti. Merkezde yeni gelen 
efrat bir arahk kenclilerine tayin 
edilmif olan hedefe 180 yarda 
bar yaklqabilmit ve bir de 
~k Tllrk ılperi zaptet;niflerdl. 
Fakat bir mllddet sonra bunlar 
ela sağ taraftan bir ileri hareketi 
ile kendilerine muavenet edilme
dikçe ilerliyemiyecelderini bildir
mişler ve biraz sonra da Tnrk· 
lerin tiddetli bir mukabil ta&r· 
ruzu ile geriye pOskllrtillmlflerdi. 
Sol c~nah~a da pek ehemmiyet
siz surette ileri gidilebilmiıti. 
Sabah saat 11 de bahriye fırka· 
aından 29 uncu fırka karargAbına 
gelen raporda : " Şimdiye kadar 
Fransız hatbnda dtin akşamki 
vaziyetten farklı bir hareket g&
rlilememiıtir. " deniliyor ve hatta 
o gün alqama doğru saat t\çte 
ayni membadan gelen diter 
bir raporda da : " Dün gö1-
terileo mihver noktaımı zap
tetmf ye memur edilen 2 inci 
Fransız farka11nda el'an bir hare· 
ket yoktur. . Bunların ilerllye&H
•esi aağ cenabın muvaffak ol
masına batbdır. " deniliyordu. 

Sağ cenahta, Anadolu tara
fından •aki olan bombardıman 
bertaraf TDrlderin topçu oteti 
yine pek zayıftı. Kıımı azamı ttı
fek ve mitralyiz mermi.Ue vaki 
olan telefat ta yalnız ileriye •l
rlilen lotaata inhisar et
mekte olup pek te ağır değildi. 
Solda, beıioci Lancaabire kıtaatı 
bet zabit ile 183 nefer kaybet• 
mifti, fakat livanın mlltebaki kı
taatı ancak 100 nefer kaybetmitti. 
87 inci ve 88 inci livalann Yer
diği telefatın yekünu ise 15 zabit 
ile 498 nefere baliğ olmakta idi. 
2 inci bahriye liv11ile muhtelit 
liva muharebeye iştirak etme
miflerdi Şu hale naıaran 7 ma• 
yıs gilnü lngilizlerin verdiği za
yiatın mecmuu 800 n tecavlz 
etmiyordu. Franaızlann o glhı ne 
kadar zayiat verdikleri malim 
degildir. 

Müstevlilerin o zamanki karıa-

Rttsim Talılili Kapan• 

Tabıatıoı'lf ctrenm&il'. iltıyort&ıuı 

resminizi 5 adet kupon ile bit· 

ı.k.w ıönderlniı. Resıniııiı 11ra1• 

llbıJır n ;.ade edilınea. 

la m, meslıı:t 

l'eyr. san'at? 

Bul11ndut11 
ıoemleket 

lqbkları yaziyeti bugtln tetkik ve 
mlltalea edince iki gtln arkua 
arkasına muvaffakıyetsizlikle neti
celenen iki hücumdan sonra ya
pılacak ayni tarzda tlçüncD bir 
hllcumun da ayni akibete uğn
yacajma ıOpbe edilemez. Şimdi 
a;renildiğine nazaran TOrklerin 
zayiata pek ağar değildi ve ihtf.. 
yat kuffetleri henilz muharebeye 
lttirak etmemişlerdi. Bundan 
maada Tllrklere, mtldaf aa hatla· 
rını tahkim edip takviye kıtaatı 
aetirebilmek llzere iki glin vakit 
bırakılmıfb. Fakat bu iki gtlnliik 
muharebe esnasında müttefikle· 
rin verdikleri ırayiat ta pek ağır 
değildi. Biraz arazi kazanılmıftı. 
Hentız muharebeye iştirak etme· 

mif elde üç piyade livası vardı 
ve 7 mayıı gllnil Türklerin ma· 

neviyatamo ne halde bulunduğunu 
kimse keıtiremiyordu. Gerçi ln-
piz mühimmatı hemen hemen 
sıfıra inmitti. Fakat bergi1n tak-

viye kıtaatı almakta olan Türk· 
lerin karşısında, şibihcezirenin 

cenup kısmında kıtaabnın bare
kAtını istiap edemiyen kilçOk ve 

mahdut araziye sıkışan İngiliz 
kumandana hakikaten fena bir 

vaziyette idi. işte bu terait altın· 
da Tilrk hatbnı yarmak için 
bir teşebbüste daha bulunmıya 

kırar verdi ve karargahı 
umumiden aece saat 10,25 
10,25 de ferdaaı sabah muhare-
beye deYam edilmesi için tekrar 
emir verildi. 

Dlitman ile aradaki olan ııme
ufenin azhiı hasebile pJAnda 
cezri bir değişiklik yapmak ka
bil değildi. Ancak ıece hticumo 
yapmak suretile bir değiıiklik 
olabilirdi. Fakat bu hareket el'an 
muvafık göriilmemokte idi. 

(Arkası var) 

MI• Ro~eff 

Royelt isminde bir Amerikalı 
tamam dokuz glln, geceli gtın
dllzlll kumar masuı baıında otur
mUf, bu mllddet zarfında mllte
macliyen kumar oynam11br. Bu 
kadın esasen müthit bir kumar
bazdır. Zengin olduğu için ku
marı zevk için oynar. Fakat bu 
kumar mUptelisı adam geçenlerde 
bir bakara masası başında 
fazla a1inirlenmit, bir hayli 
par kaybetmiıtir Bunun. üze
rine masa batandan ayrılma· 
yan Mis Royelt devamlı şekil~ 
de değişetıı rakiplerile tamam do
kuz glln oyun oynamtş, neticede 
zararım çıkarttığı gibi 20,000 
dolar kadar da kir etmiıtir. Ak· 
hndan zoru olduğuna tllphe 
bulunmıyan bu kadın bu müddet 
zarfında günde yalnız ikiıer tane 
sandoviç yemittir. 

Kıskançhk V ozondan Kanii 
Bir Hadise 

... 
Berlin 24 - Metbur muğaımiye 

Gertruı Hintç belediye tiyatro
nnclan çıkarken kocaaa tarafından 
r&velverle yaralanllllfltr. Hadiıe
nin aebebi kıskançlıkbr. 

Amerikada Banka iflasları 
Vaıington 24 - Eylill ayanda 

Amerikada 60 banka iflAı etmir 
tir. Bu miktar, son albay zarfın. 
da nkubulan ifllslann adet iti
barile en azıdar. 

· - Eh, diyordu, fimdl Rapbm 
erinin .erin bahçesinde rahat bir 
koltuta gim&IGr, bu yorıunlutun 
acı11m çıkannm. Ve bu dlfllnceain 
teıelliıile yol ona o kadar llZ1lll 

aıelmedl. 

KaplDID silini çemdi. 
içeride ayak aealeri duyulu

yordu. O aralık ıair Hllre• Ne
cati Bey Ra11p Seyfinln ..mi 
duydu. 

Ragıp Seyfi B. hizmetcilİlle 
seslendi. 

- Şerefnazl •• 
- Efendim .• 

- Kapı çalınıyor, aç, benim 
evde olmadığımı siyle.. 

- Peki efendim. 
Şerefnaz kapıyı açtı. Şair 

Hüsrev Bey ömrtinde bir yalanın 
bu kadar tabii bir ıima ile 
söylendiğini daha duymamlfb: 

- Ragıp Bey evde yoklar 
efendimi .• 

HOarev Necaü Bey yutkundu. 
Birfey a6ylemek istedi slyliy .. 
medi. 

- Yal.: Dedi... Demek evde 
ypk ha 711 ••• 

Arbk orada yapacak birıey 
kalmalDlfb. Boynmıu btlktll. Ge
riye claudn. Ra11p Seyfi Bey elli 
yqlanncla kadar vard.r. Pek 
tabiidir ld hayabncla birçok defa 
batkalınnın bidclet ve kinini 
tahrik edecek hareketleri olmUf" 
tur ve neticede yine pek tabiidir ki 
birçok ldlltır yemiftir. O, elB 
ıeae daha yapea •• yiyecejl 
ktlftlrleri yemiı olduldanna ek
leme ben emiDim ki yine Hlllnv 

Bir Arkadaşımız Evlendi 

Sabık mutasarrıflardan Nahifi Beyin lmı Perihan Hanımla Malatya mu~ıfı • aabıla Merhum R,i! 
Be · 'Oj'I muharrlrlerimizclea n maallimlerlmbden Sabahddia Refit Beyıa evleame meruamı 
: a..1,:;..1:renme Dairelinde _..... Meruimde Son Polta deli, Salt•lladclia &etil Beyia 
paeteei ve muallim arkacbatlan tau. W...11flur. Yal ••lilere aaacletl• t-..m ...._ 

Necatinin o gOn ettiji knftlrleria 
yeldinuna yaklapmu. 

• DDn1a bu; bir g8D de .. 
mantarı ttlccan Ragıp Seyfi ee, 
Yqik8ydeki evinden kalkb, 
G&ztepeye pir HB1rev Necati 
Beyi g8rmiye aitti. Allah o st1D 
,naqe: "Yak, kaYUr ya at8flm; 
fU kullanma cehennemden bir 
nlmune gider,, demiftL Yumur
ta koyun pİfecek, lop olacak, 
111 koyua fakir fdar kaJ1111a
cakb. Bir tarafta ı "Acaba haki
katen yumurta .,.._, m ka,. 
nar mı? ., diye tecrlbelW 
yapıp yapmadıldanm bilmiyorum. 
Bilditlm biqey vana Ragıp Se,S 
B. o p kawulclu da pitti de. 

- Eh. cli1orda, timdi bbha 
f8irin aaloaucla pnİf kanepeye 
yayılar, terimi kuratm, c:linlenir, 
vantillt8r8 açar, 1erialer, ferah-
larım. .. 

Şair HltreY Necati B. peıı
çereden tlccann plifini flrdtL 
bk enel, bir yerine ipe babnl
IDlf 8'ibl beyni uzlacL. o glln&, 
o acı gtlnll babrlada. Sonra 
gözlerinde 8ç almaya faraat bul-
mUf inaanlarm muzaffer meserret 
ıpjı yandı, llndtl. 

* Kapıyt kendiai açb ve: 
- Hlarev Necati B. eYde 

yoklar efendim, dedi. 
Tllccar afallamqtı: 
- Y aha dedi, evde 1ok 

diyorsun amma itte kendin kar
pmdaıan. 

HllreY Necati mliltelızl Ye 
aotak bir tebeatimle: 

- Geçen yuı mnıtma; eledi. 
Ben HDİD bbmetçinin llzllae bile 
İDaDIDlftım da HD bmat benim 
dzllme inanmıyor m111a11? 

- il ... 

==RADYO== 
25 r e,rinievvel Sah 

l.taabul (llOO mttr•) - 18 orkeawa, 
19,.115 alaturka eaz, 21 graınofon ile 
opera p~çaları. 

Bllkrq - (89' metre) it filUt eoio, 
21,25 prkı konseri. 

Be.lpat - (430 mttr•' tO Fraotıı.ca 
derı, 11 keman kon1eri, 21,40 Avrq· 
pada bir geılnti. 

Roma- ( «1 metre) 21 gramofon, 
~1,"5 kmpk kon11r, 11,80 20 yqm
daki genç kaz isminde blr komedi. 

Prat - ('88 mttn) !O gazete ha-
berleri, 22 Ru ıarkıları 

Viyana - ( ıu 7 metrt ) t0,39 halt 
konıeri 21,40 lapanyol tarkılarL 

Pt1te - ( MO metre ) 20,30 Figa· 
ronun evlenmesi iemindeki Franıı& 

komedisi, 28,80 Salon orkeıtraaı. 
VartOYa - (1'11 mnre) 20,3011lU8İ

ktli musahebe, 21 halk konseri. 
Dulla - ( ıw metre) 21 K 

tarkıları. 

26 Teşrinievvel Çarş1111ba 
lnanbiıl (llOO meuı) 18 atat a 

saz, 19,5 orkestra, 21 alaturka 111. 
Btkreı -(894 metre) 20 Radyo da-

rQlfQnunu, 00,40 gramofon 21,4! keman 
konaerl. 

Belsrat - ('80 •etrı) 21,00 Zag
rep'ten nııldl. 

Roma- (441 metre) 21 gramofo ı, 
21,45 Hayden'den arçalar, 2S kmıık 
konBer, !S,'8() dins havalara. 

Prat - (488 mette) 20,0· ıen mu· 
ıiki, 21,05 orkeatıa. 

Vl7na - ( &l T metre ) 19,20 or-
kestra, 20,30 Orlando dl Lasso, 21 
Viyana gecesi. 

Pepe (650 me•) 20,4 l kon1er, 
22 sesli filmlerden l*'.9&lar. 

Varto•• - ( 1411 •.V•) !1 f&rkı
koneeri. 

Berlla - (1681 mt&re) 90,30 ..... •••a •uitl, B!,10 Viyaaa .... 



==--.!5 Teşrinievve' 

TürkiyeŞampiyonuna Ha
raretli Tezahürat Yapıldı 

( Haştarnfı 1 inci sayfada ) 
lstanbulsporun Reisi Avni, klilbün 
Fahri Reisi Giresun Meb'usu 
Hakkı Tarık Beylerle spor mın· 
takası ve klüpler erkAna bulunu· 
Yordu. Vali Muhiddin Bey de 
hu tezahüratta biz.zat haz;r 
bulunrnak istediği halde bir vazife 

dolayısile gelememif ve şampi
Yonlarımm telefonla tebrik ederek 
fU s6zleri söylemiştir: " Sizi 

tebrik ederim. Bayrağınızın daha 
:Yükseklerde, Olimpiyatlarda dal
galanmasına temenni ederim.n 

Genç şampiyonlar Galata 
rıbınuıa arkadaşlarının omuzların
da çıkmışlar, kendilerine VilAyet, 
Fırka ve Spor klüpleri namına 
hukf!tler verilmiş, sonra otomo
billerle Halk Evine gidilmiş, 
orada da samimi tezahürat yapıl
lhıştır. 

Kendisile körüşen bir muhar
titnize şampiyon takımın en ıyı 
0Y1.:nıcularından Selahaddin Bey 
Şunları söylemiştir: 

- İzmirde bilhassa Vali Kô-
21111 Paşa tarafından hakiki bir 
lllisafirperverlik gördük. Maçların 
neticelerinden memnunuz. Fakat 
hazı hadiseler bizi kırmıştır. 
E:tcüınle, Konya ile yaptığımız 
ltlaçta, seyircilt.rin birçok .. Yuha,,
larile ve küfürlerile karşılaştık. 
l<onya maçında, hakem Cafer B. 
0 Yunu idare edemedi. Filhakika 
~başlamasından beş dakika 

sonra bir gol, on dakika sonra 
ikinci ve müteakıben de üçilncil 
dördüncü golleri atarak hakimi
yeti tamamile elimize aldık. 
Oyun yirmi dakika daha devam 
etti. Bizim beşinci ve altıncı gol
lerimizi hakem saymadı. Bir pe· 
naltamız da bu suretle heba oldu. 

Eskişehir Tayyare klübUne 
gelince, İzmirlilerin itiraf ettikleri 
gibi, şimdiye kadar böyle sert 
ve kırıcı bir oyun oynıyan takım 
görülmemiştir. O derece ki, hazan 
durup dururken, tekme yedik. 
Üç dört oyuncumuz yaralandı. 

Son maçım?Z cidden zevkli ve 
güzel oldu. lzmir efkarı umumi
yesi, Altmcrdunuo muhakkak 
surett.! şampiyon olacaklarından 
emindiler. Fakat bizim seri ve 
enerjik oyunumuz karşısında ha
kikati anladılar. Arkadaşlarımın 

bu maçta oldugu kadar güzel 
oynadıklarinı hiçbir oyunda gör· 
medim. Topu ayaklarında ancak 
iki saniye tutup. seri paslarla 
hücum yapıyorlardı. Bilha~sa 
Azizin, bu oyunda temayüz e~

tiğini iftiharla söyliyebilirim .. 
Maçlnra iştirak eden takımlara 

gelince; bunların içinde, Altınor<lu 
en kuvvetli ve temiı oynıyan bir 
takımdır. Konyalilar ise enerji 

1 noktainazarmdan IEskişelıirlilere 
faiktir. 

fstanbula böyle şerefli bir 
galibiyet ka7andırdığımız için 
memnun ve mesı-uruz." 

~--- - ----

Resminizi Bize Gönderiniz, ~i 
• i: « . 

Size Tabiatinizi Söyliyelim ... 

~8 M. B.: Dikkatli \e ağır bai· 
lıdır. Kolaylık· 

i. la ha~kalarma 
tfılıi olnıaz. 
;\len faal lerini 
'e !'1 lı lrntini 
i ~nıf etmek 
i:-teınez. İ~iui 
bilir. Çabnk 
parlamaz ha~· 

kalarına çahuk 
barrlaıımaz, iti· 

~at l!Ö termc1.. Fiil v; Jrnreketle· 
:t ııı in k · ( · k ... ·npalı kalıııa ... ım ıstcr. _,.o · 
Cvıııcrt, baznn <la ha--istir. 

• ~3 A 
danada Muzatfer B.; Zt>ki· 

• 

cfü. Ba\?kalan· 
na kolaylıkla 
U) ~allık gfü,. 
tcrnwz. lııtiza· 
nu \e temizli
ği se\er, ha· 
zan iddiacı ·.-e 
iııatcı olur. Ho-
f?;azıııı, rahatını 

ihmal dmer., 

nı e uf aatleriıı· 

~7 A!I Hamdi 
1 B.: ll)sal VI"! a4:ık 
,.,ılplidir. Gü. 
tiıltli<'ii 'e 
~·1V!!aı•ı olmak 
l'-t<'nıP1.. \tak· 
lık 
J· • )apmaz. 
·~l"nı·cdeıı 
nıahrnnı kal-
1111) a nızı 4 it·· 
~ilJir J>·· ·· k · lU)ll. 

liigü ~ever. Ça
Luk ıuütees~ir 
'<tluc. 

Kup ı·ı ıl ğcr !'l lyfa ııızıl ı ıl ı r . 

39 Saim Bey: 
ııwıı faat lı•rin t> 
ta:.ıllitk rden 
"'f'' lerdeıı has· ' ., .. 
ka İ~·.lerlc ııws· . ' 
gtıl 11 I nıak j~ .. 

leıııez. Parayı 

i :,raf c·t ıııez. 

Birikti rııH'k is
ter. ;\lalı l ... ıy· 
nıı' tlidir, eş;a

~1111 lıii--nü 

Kı~ııdi i:;-indr.n 

mulıafoza ı• tıne ,iııi lıilir. !:'iokul;?,mı 

cleğilılir. 1) iliği ı;alıııl... unutur, 
arl ... adu~ kıııııeıi IJilıılt'z. 

fi 
25 Bandırmada Muhlis Ef.: Sık 

" \"•' t.·nı '1. gi' iıı· 
ııwl... i..,14'1', !'ıİİ· 

~ı· \t' lll\Hl<'te 
eheııırni;et \f'· 

rır lıir ~ı 'in 
Z t' \ ,dıir kı'llll· 

le d<tlı L Lı1.l.1 

aEıl.....ıJaı· ulıır. 

1-.. ad 111 \ e ~c' µ:~ 
ili ı• \ z ll 1 il t'l lll 

ıhııwl ı·:ııvz 

'ı onılnııya iiı.lilıııi\e tarnrtar dı·

f!i~dir . Tclıtike \<' ııH<ıılit dc.l\ı'l 

ı•dı·ıı h'~t·lıhii-.lnJ"ıı 111:.ıh: kalır. 

• 24 HilsnU Ef.: \<'iil \e alııı!!Jll· 

ılıı. <;ahuk kı-

1.ar 't! mii:;\ı ki 
lıir \ nzi et .ılır. 
llidrlı ti gelip 
gı·1,;eı, iğbir.ırı 

kiıı--iz ve de· 
Hını-.ızdır. Bir 
i~tc lıaı;; olmak

tan :-ıkılır. Ka-
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neş'e)i çocuklar arasında: 

Bu çocuk 
Niçin 
Mahzun duruyor? 

Cünkü onun Kumbarası Yok! 
29 teşrinievvelde bir KUMBARA 
Hediye ederek onu da sevindiriniz 

Türkiye' de Cümhuriyetin kuruluşu günü, bütiin 
dünyanın (tasarruf günü) dür. Küçük, büyük, kadın, 

erkek herkes o gün para biriktirmige başlar 

Bu hafta içinde iş Bankasından alacağınız 
KUMBARAYA para atmıya haşlayınız 

sene bu tarihte bir çok paranız olur 

~ugiinün Meselelerinden 

Memlekette ·ı asarruf 
Hareketi Gittikçe 

Geniş. iyor 

( Baş ta•afl l inci ~ayf ~da ) 

Milli Tasarruf ve İktısat Ce
miyetinin tetkikat na göre 15 mil
yon vatandaş beynelmilel tas!lrruf 
günü olan 29 T eşrinievelde beşer 
kuruş yat rac;~k olursa 750 bin 
lira tasarruf edilecektir. Vatan· 
daşlar onar kuruş tasarruf ettiği 
takdirde 1 günde 1 buçuk milyon 
lia 25 şer kuruş tas:ırruf etliği 

takdirde 3,750.000 lira, 50 şer 
kuruş tasarruf ettiği takdirde 
yedi buçu'< milyon lira tasarı uf 
edilmiş olacaktır. 

r Re;dyoda Konferans 

Beynelmilel tasarruf günü ıçm 
Milli İktısat ve Tasarruf Cemiye· 
tinin İstanbul şubesi faaliyete 

geçmiştir. 
O gün Cümhuriyel Bayamına 

lesadif etti{Tinden bankalar kapalı 
bulunacaktı;, bu itibarla balkın 
şimdiden para yatırması temine 
çalışılmaktad r. 

Hu m·ıksatla Mediha Muzaffer. 
Halis Riza, Me:ıha A\lıİ Ha
nımhula Hakkı Nezihi Bey 
radyoda birer konfe.-<rns verecek· 
ferdir. 

iki Ser-gi Aç:!:y~r 

Öğrendiğimize göre Tasarruf 
Cemiyeti stanbul şubesi iki ay 
sonra biril:ıiri arkas na iki mühim 
s.!rgi açacakhr. ~u. se~~il~rdeo 
biri tasarruf sergısı, <lıgerı de 
s 1;aat sergisi olacaktır. Tasarruf 
s ~rgisine h, Ziraat Bani< al arı ile 
kooperatif cemiyt:!i . ve diğer bir 
çok müesseseler ~ştırak edPcelc, 
sergide büyük mıky~sta propa
ganda yapılacakhr. )kinci sergi 
el işlerine ait olacak ve bu ser
gide kuyumculuk, bakırcıhk, 
oymacılık eserleri teşhir tdile
cektir. 

Sergiye bu nevi işlerle ugra
ş.ın sanayi erbabı iştirak ede-

cektir. 

Ekmek Fiati 
lstanbul belediye:iinden: T eş· 

rinievvelin yirmi alhncı Çarşamba 
gllnünden itibaren ekmeğin kilo· 
suna sekiz kuruı on para fiat 
konulmuş •• francala on Qç ku-

( TÜRKiYE fŞ BANKASI) 

El\ LAt"' v.e r:Y . \: ı BANK -.. si lLftj,l\JA . 1 
~ 21& = 

Kat'i itale 
İhale ,, üıüi. 

::ı 
. C. a d ... 

Cihangir'de apartman 17/ l 1 ı9Jı perşembe 4 üncü 93ı 1 ı .,, ... 
Teşviki_ye'de Katane cad-
deı:,.nJe oda ve dükkana 
müştemil bahçe. 3lt1093'l pazar 4 üncü icra 9311131 

İşbu binalar hakkında tafsilat arzu edenler Bankamıza ve 
gerekse hizalarında numaralar!a Dördünci.i icra Dairesine mllracaat 
edebilirler. İhale uhtesinde kalanlar şeraiti mevzua dairesinde Ban-
kadan istikraz yapabilirler. 

* 
Kat'i İhale 

Beyoğlunda ( Caddeikebir ) istiklal caddesinde 243, 245/247 ve 
247 mi.ikerrer cedit 255,257 ,259 numaralar tahtında Banka Kom er~ 
çiyalaİtaiyananm ınü stecir; bulunduğu Banka Şubesile Bonm&rşa 
mağazasını müştemil 

İstanbul Gümrük Muhafaza Başmü
dürlüğünden: 

( 3000) metre ambalajlık bezin münakasasıdır. 
1 - Gümrük ve İnhisarlar Vekileti levazım amban ihtiyacı 

için (3000) metre ambalajlık bez açık kırdırmıya konulmı.ıştur. 
2 - Kırdırma şartlara kağıdının tasdikli auret!eri Başrnüdiri

yetimiz a!ım sat . ın komisyonundan alınacaktır. 
3 - Klrclırma Başmlidiriyetimizde kurulacak ahm aabm ko

misyonu tarafından ydpılacakhr. 
4 - K·rdırma 30 lO 932 tarihine rashyan pazar gUnü saat 

14 tedir. 
5 - Her ist.tkli, biçilmiş bedelin 11

0 7 ,5 ğu olan 67 Hra 50 
lrn:·uşluk muva'<kat güvenme "tenıinat,, larile belli saarttan evvel 
komisyona gelmeleri 

6 - Örnek: İstanbul Günu \ik muhafaza Başmüdürlüğündedir. 
İstekliler orada görebilirler. 

Büyük Tayyare 
PİYANGOSU 

Bu keşidede · büyük ikramiye 

40.000 Liradır 
Piyango şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin 

etmiştir. Fırsatı kaçırmayınız. iştirak ediniz. 
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Norveçya'nin Halis._ Morina Balıkyağının Baş MahsUlü 
TeşrinieYYel ~ 

HASA~ 

KREP MiZAM 
...... 

Hayalinizde yaşattığınız 
kumaşın ta kendisi! 

Krep Mizam 

932 kış sezonunun 
en muvaffak 

olmuş Kumaşı .. 

Krep Mizam 

Tuvalet ve rop için 
en çok beğenilen 
muhtelif re11kler 

Bu iş te. 1 P 1 Ş'i • 

KREDİ LYONE BANKASI 
ANONİM ŞİRKETİ 

Tamamen tediye edilmit ıermayf: Fr. 40S milyon 

lhUyat akçesi Fr. aX> - milyon 

31 Atuıtoı 1932 tarihindeki BllAııçcıdur 

MEVDUAT 
M,.vcudat1 Ha:rine, Franıa Bankarı 

Bankalardaki Matlubat 
Cliadaa ve MGdafaal 'l'ytllllye aenedatı 
Teminatlı annslar 
H .. abata cariye 
Eaham ve tahvilltı mevcude ( Hl11e Hnedatı, boaolar, 
tahvllllt1ar ve rantlar ) 
Mahtellf hcaabat 
Emllk 

Vadesiı: mevduat Vf: ıenedat 
Heıabatı cariye 
Badettahıil vaclblitedlye he.ubat 
Pollçalar 
Vadeli aenedııt 

Muhtelir hcsabat 

D0YUNAT 

1931 acııei hesabiyeıinin lemettuu " baluyesi ,. 
Senei •abıkanın " Kir ve Zarar ,, heaabı baktyHI 
Muhtelif ihtiyat akçeleri 
Tamamc:n tediye edilmiş sermaye 

Fr. 5.588.MS.O, 2,20 
" 321.465.645, l I 
.. 6~70.991.171,70 

t• 357.233~ 18 
" 3. 35 t 406. J:'-19 ,52 

il 4.397.676,76 
il 385.054.439,27 .. 35.000.000, " -Fr. 16.617.536.604,74 

Fr. 5.66S.634. l 6S,52 

" 
8.'73.'191.760,49 

,, 235.327.496,40 

" 
138. 755.ROJ,26 

" 
376.559. 714,0S .. 4S8 456.607,07 

" 
. 44.29~t.280. .. 

,, 13.567.774,92 .. 800.000.000, .. 
n 408.000.000, ,. 

Fr. 16.617.516.60~,74 

Mccliı;i 

Baron 
ldare Reisi 

Brincard 
Umumi MUdürler 

R. ltlasson E. Escarra 

Dr. ARA NIŞANYAN 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
Müskirat Fabrikalarımız amelesi için model ve nümunesiııe 

göre pazarlıkla ( 200 ) adet gömlek ve ( 150) adet tulum satın 
atanacaktır. Taliplerin pazarltj'a i,tirak etmek üıere 0 o 7,5 teminat 
akçelerini hamilen 7 11 932 pazartesi günO. aaat 14,5 ta Galatada 
Mübayaa Komisyonuna müracaatleri. 

Mısır' da takdirlere mazhar olarak 
birinciliği kazanan meşhur 

rakkaselerden 

MELEKE CEMAL 
• ve arkadaşı ,., 

ŞEFIKA SELAME 
Hanımlar kendi sa:ı heyetllc iki gün 
evvel lıtanbul'a geldiler. Bu perşemb11 gü· 
nGnden itibaren kıu bir mUddet için MULF.N 
RUJ'da Alaturka eaz. heyetinden gayrı 
aynca iki aaat icrayı ahenk edeceklerdir. 
Kalnıta gösterdiği fcvkaladeliğ-i takdir et· 
oıemck lmklnı yoktur. -

Çeltik Fabrikası 
Mehmet Karabekir ve Şürekası 
!'onar Halnt <' tdtl" i No. Hi Nllınuııe 
fı1.~riııe llH ccaııeıı r.ındıııan ve kı -
met tahaıin edilir. Çııv:ıl, nakliye 
temin olunur. (Ocrct gııyet e)ıvım 
olarak kararlattırıhr) T('lufou : 20732 

Telg't'af - l tarıhul Kalıar 

Yeni mevrudat 
33 er kiloluk 

MUhUrlU çuvallarda 

birinci nevi 

ANTRASİT 

Polonya Devlet madenl9rinin . . . 
en ıyı cıns 

SILEZY A 

KOK KöMORO 
( Cross Hands) ( 7200 kalori) 

TEMİNATLI TARTI 
N. DAVRANOF Galata, Merkez Rıhtım 

Han zemin kat 
1t2. t3 

C !!..~!.?.:r:!.'!: .. &.!.!.~!!.!!..C?.ı!! .l!.l!! ... yanına nakletmif ve aabahtan aktama kadar hastalarını kabul eder. .. 

------------------------------------------------~---------_,,.~ 
İNGİLİZ PAZARI 

L. LASTNİCK 
İstanbul EminönUnde KöprU meydanında 13 

numar da 1 inci katta 

MUŞAMBALAR 
lngiliz kumaşlarından ayni zamanda hem pardesü, 
hem muş:ımba vazifesini gören janr Angle kauçuk 
gayet şık par<,esü gabardin empermeabilize her 
renkten bulunur. Hazır ve ısmarlama. Deri jaketler 

de bulunur. Her çeşit ve renklerde: 

O N l F O R M .\, A S K E R ( M E K T E P L l 
ve saire, kadın \tı erkek. çoc ıklar.ı ına ısus tupt rı ve per. kend 

fA'3R l'A FıATINA SATIŞ 

SAGLAM BELÇİKA CAMLARI 
Beher sandığı piyasada ~o 10 tenzilatla satılmaktadır. 

fstanbul Alacahamam No. 69 za mUracaat. 

y:u-dıııııııııa h:ızır<ltr. Kabızı iz,ılo 

cclcr. Hn7.ıni duıcltir. Mide ve 
lıarsnk cifi :ığ'rısı~. toıııizlcr. 

BASURU KÖKÜNDEN KESER 

l:ızoıı i ıııiııo dıl,1>at v 
ısrarnı MAZON lstoyrniz. 

Iıloıııııurı vo ıııfistefit olmıyanlarııı 

para ı iıı1l1J t!dilir. 
Biıytik şişeııi lstııııbuJda liJU kurut 
l>eııusu: iş Bankı ı ı-rkııaııılla 

l:? No. 
M A Z O N ve B O T 'f O N 

ECZA DEPOSU ....................... 
LASTER SILBERMANN ve ŞU. 
DOYÇE LEV ANT Linye 
Hamburg, Brem, Anvers, İstanbul 
ve Bahrisiyah arasında azimet ve 

•avdet muntazam postaları 
Hamburg, Brem, Stefn, Anver• ve 
Rotcrdam'dan liman mı :a rnuvasalatı 

beklenen vapurlar 

Nice• vapuru limanımızda 
GalUea vapuru 27 T. evvele doğru 
Morea vapuru 2 T. nniye doğru 
Andr1os vapuru 11 T. maniye doğru 

Burgaı!, Varna, Köstcnce, Kalas 
ve lbrail iç'n limanımızdan hareket 

edecek vapular 
Andrtoa vapuru 14-16 T.saniye doğru 
Yakında Hamburg, Brem, Anvera 
ve Roterdam limanları için hareket 

edecek vapurlar. 

Nlcea vapuru 27-31 T. evvele doğru. 

Morea vapuru 2-4 T. saniye doğru. 
Darlndje vapuru 5-9 T. saniye doğru 

Fada tafsilat ıçın Galatada 
Ovakimyan hanında Laster Silbtr- • 
mann ve Şürekası vapur acenta
lıtrna müracaat. 

Telefon: Beyoğlu 44647 - ı; 

Zayi - Ortuıı ı k< Psındı <;.ılış:ın 
ytik arab:ı.111111 4j74 N11. it ıılflka ı ·ı.ayi 
olmuştur. Ymıisiııi ala<'aı.,ıındau hükıııiı 
yoktur. Hclot 

-== ---= Son Poaıa Maınaa•ı -= =-=-
Sabi b i : Ali Ekrem 
Neıriyat Mildlrü: Hafil Utfi 

........................ 
Dr. :elal Tevfik 

Zührevi ve idrar yolu 
H:ı.stıı.lıklar. mutolıaııaısı 

S!rltec.. Murndlye caddeai No. 35 

Beyoğlu'nda 

TOKAT L l'da 
Fiatlarda tenzilat 
intihap Uzere 3 kap yemek 

Meyvasile beraber 

TABLDOT 75 KURUŞ 
Hergün salon orkestrasi 

lstanbul OçUncü icra m•· 
murlujundan: ller ikisinin tama· 
nııırn l ıo lirn kı' ıııct taktır edilen 
1'opl.apıd~ Merkezuft>ııdi mahallesinde 
atik ( ırpıı·ı cedit C ıqım Balıklı ıııov· 
kiiııılı• ı• ki 1:! ınükcrr r ) eni no nu-
mar:ılı ıııa.l lıalı~'' lıır lıap hanenin 
111111 ile ylııe Jtynı ııııhalcl e>sl.i 1!! 
yeııı :H nuıııaral:ırı.t ınurnkk.tın mna 
tarhı bir blp ı :uıerıııı f,1111111111 :ırık 

:ırtırııı t) a \H7. <dılıqı ı:J·IO·~~ tarıhin
dP şnrtıı:ııııc ı di\'atılı:ııH'JC tnlrk 1·1!.?· 
!U:! tarih ııt• ırıılB.ldıJ pNşeuılıe g ıno 
sıı:ıt 11 ırıı ıt> } ıı t.a tar biriıırl ıçık 

ıtrtırrıı.ı t r tilıı lstarıhal ııçLlııı·ıı icra 
<laır<••iı ılı ıntıl.ıC'nktır l\rıırmn,·:ı. itti· 
r.lk iı·iıı 0 

0 7 ıeıııııı ıt ıık1; sı alınır, 
ıııııtC'rıık ıııı 'er~ı 'P!uur rusum vo 1-; v· 
1-.ı' ıe.m· ı uıırıtı•rıvı aıttir Hnl,ları 
lllp ı sir'll• ri.l· sahil olmn.ııı ipotekli 
a'.ıc•ı!.lıl.ır ılr ıli~er ııl!ıknoarnııııı vo 
irtifa!. lı.ıkkı .ılııpl1.1riııiıı hu haki rı 

'0 hmrnı.ıilo faiz \(' ııı.umrifo ılıir olaıı 

iddiii :ırıııı illln tarıhıııd(•n ıtılı.ıroıı :?O 
c:ıııı ı.Hrfıııtl:t f'\ rakı ıııııı;lıİIC'l •rile bil· 

dirıuelni laıııııclır: \kşı lı:ılılo hııl.l ırı 

tıı.p ı sıiri lt•rılo ı1 ı t olma~,ırılar atış 

lıı•ılt•:i ııı ıı ı :l\·l ı,ııı.ıı; ııdaıı hariç kalır· 

lar :ıl: l..ıdarl.ırııı 11:!4 ııuma .. alı icr• 
\O iflh ı..:ııııırıuııurı ll!) ırt<·ı ıııııddoeı 

hıl kmtiııf• tı•\ fiki hnreket otıııelorı ve 
<lıılıa raıla ııı:ılnm.ıl al rıı·ık i tı•· o ıl rfn 
!l:ı ı-ı ·ıh do~ya 111111 .ıra ıle d.ı.irtunh.• 
ınfırac:mtları illıı oluııuı. 


